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 سنحاول البدء، لذا من فضلكم اتخذوا مقاعدكم. مرحًبا بكم جمیًعا.  ألیسا كوبر:

 

 سید بویل ھناك في الزاویة، إنك تخل بالنظام. سنحاول البدء. مرحبًا بكم یا رفاق.

 

  ھذه إلیسا، لمن انضموا إلینا عن بعد، وللنص. مرحبا بكم جمیعا. سًنا.ح

 

ھذا ھو االجتماع الخامس وجھًا لوجھ  شكرًا لحضوركم جمیعًا. طاب صباحكم.

  ، ونحن ننظر إلى جدول أعمالنا أعلى الشاشة حالیًا.ICG لـ

 

رجون غدًا، لذا أعلم بأن بعض األفراد سیدخلون ویخ لذا لدینا اجتماعات لمدة یومین.

فقد حاولنا أن نكثف الیوم األول حقًا، على الرغم من أنھ سیكون لدینا بال شك الكثیر 

 للتحدث عنھ في الیوم الثاني كذلك.

 

، وسیترأس CWGوبدءًا من ما قبل تقییم اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع 

اء، إال أنھا ذھبت إلى وقد أجرینا مناقشة نوعًا ما باقتراح األسم باتریك تلك الجلسة.

وأردنا رؤیة فیما لو كان ھنالك أي شيء آخر  منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

 بحیث یمكننا إتمامھ من حیث تقییمنا الخاص بینما ننتظر انتقالھا الفعلّي إلینا.

 

ومن ثم سنتحدث قلیًال عن التخطیط اللوجستي لتقییم االقتراح المجّمع، ومن سیقوم 

 ا یبدو علیھ الجدول الزمني.بذلك وم

 

 سنأخذ استراحة.

 

كان لدینا حركة قائمة بریدیة نوعًا ما حول  وسنتحدث عن تنفیذ متعدد الخطوات.

وقد تودون النظر إلى  ذلك وحسب ھذا الصباح، لذا لن یتم تحدیث بعض الرفاق.

 قائمتنا البریدیة للحاق بذلك.
 

لى حد كبیر، فقد . رغم أن التدوین النصي دقیق إwordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف 

 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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 ھنا؟ ھل تعلمون أین. یمھ في مكان ما.ومن ثم سنتناول وجبة الغداء، حیث سیتم تقد

 سیكون الغداء ھنا. حسًنا.

 

  عذًرا. أجل. حسنًا. – أوه، إنھ، ھل ھذا ھو المناسب – ومن ثم لدینا

 

لدینا مجموعة من أمور التخطیط التي نحن بحاجة  سنتحدث عن فترة التعلیق العام.

في الیومین الماضیین مّني مع وثمة رسائل بریدیة في القائمة  للقیام بھا بالنسبة لذلك.

نص محّدث للموقع اإللكتروني والذي قد نستخدمھ لذلك، وكذلك للخالصة التنفیذیة 

 بالنسبة لالقتراح المجّمع.

 

 ومن ثم سنأخذ استراحة.

 

وسنحصل على مستجدات بخصوص عمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز 

 ، والتي سیترأسھا محمد.ICANN CCWGمساءلة 

 

وقد حصلنا على  واإلطارات الزمنیة. NTIAثم سأتحدث قلیًال عن ردنا على ومن 

 .ICANNبعض المعلومات من مجتمع األرقام ومن مجلس إدارة 

 

 ومن ثم سننھي.

 

 وبالتالي ھذه ھي الخطة للیوم.

 

 أیة تعلیقات على جدول األعمال أو تعلیقات عامة شاملة قبل أن نبدأ؟

 

بع نفس اإلجراء الذي نتخذه عادة من ناحیة قائمة وینبغي علّي قول أننا سنتا

االنتظار، لذا في حال أردتم المشاركة في قائمة االنتظار، من فضلكم، كما تعلمون، 

وإذا كنتم عن بعد وترغبون المشاركة في قائمة  ضعوا بطاقة أسمائكم ھكذا.

 االنتظار، یرجى رفع أیدیكم في أدوبي كونكت وھذه ھي طریقة عملنا.

 

 ن ھل ھناك تعلیقات على جدول األعمال أو أي شيء آخر؟إذ
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 حسًنا. ال. الجمیع نائم.

 

 [ ضحك ]

 

 

 CWGإذن یمكننا البدء بما قبل تقییم اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع  جید.  ألیسا كوبر:

 وباتریك.

 

 

 شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

نسخة  CWGالمجتمع لذا كما نعرف جمیعًا، فقد أصدرت أسماء مجموعة عمل 

باقتراحھم والتي یعتقدون بأنھا ثابتة بما یكفي لذا تم نقلھا إلى منظمات المیثاق ألسماء 

 للحصول على الموافقات والتعلیق. CWGمجموعة عمل المجتمع 

 

یونیو، وھو الخمیس  25لدى منظمات المیثاق وقت للرد على ھذا السؤال حتى 

  المقبل.

 

، بأنھ ینبغي علینا البدء بما قبل تقییم اقتراح أسماء ICGوقد تحدثنا عن، ھنا في 

في ھذه النسخة المبكرة، وذلك محاولة لتوفیر بعض  CWGمجموعة عمل المجتمع 

إنھ اقتراح مّنا نحن الرؤوساء حیث ینبغي  وھو أمر ینبغي علینا مناقشتھ. الوقت.

 علینا مواصلة ما قبل التقییم على نسخة ما قبل اإلصدار ھذا.

یستمر اقتراحنا حیث ینبغي إتمام التقییم بطریقة مشابھة كما تم إنجازه مع  – وبعد

وبأننا نحاول إیجاد أفراد لدیھم اھتمام بالنظر  اقتراح األرقام ومعامالت البروتوكول.

 إلى قضایا محددة في ھذه الوثائق.

 

ن النسخة ویتضم – وعندما نحصل على كافة االقتراحات الثالثة في الخطوة التالیة

والتي لیست ما لدینا على القائمة  CWGاألخیرة ألسماء مجموعة عمل المجتمع 

اآلن، إال أنھ عندما نحصل على كافة االقتراحات الثالثة من المجتمعات التشغیلیة، 
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ونحتاج في تلك اللحظة إلجراء تقییم لالقتراحات الثالثة سویًا، وسنتحدث قلیًال عن 

 لفترة التالیة في جدول األعمال.عملیة التقییم ذلك في ا

 

إذن بالبدء مع، أود التحدث فقط عن اقتراحات أسماء مجموعة عمل المجتمع 

CWG .كما ھي موجودة على القائمة 

 

في المكالمة  SSACووضحُت وروس من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

لكم أین نحن في  لنبین ICGالھاتفیة التي أجریناھا األسبوع الماضي وعرضنا على 

في تقییمنا ألسماء مجموعة عمل  SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

لتحفیز بعض المناقشة وكذلك لنبین لكم ما الذي كانت تنظر إلیھ  CWGالمجتمع 

 وكیف نؤدي عملنا. SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

 

العملیة والوسائل التي نستخدمھا لتقییمنا،  لقد انتھینا من التقییم، لذا سأشارككم ما ھي

ولكن ال یمكنني أن أظھر لكم نتائج التقییم ذاتھا ألنھ أمر سنناقشھ في نھایة المطاف 

ھذا الخمیس المقبل، والذي سیؤدي إلى ردنا والذي ینبغي أن یكون جاھزًا حینئٍذ یوم 

 الخمیس.

 

 وأرجو أن یكون ھذا مفیدًا.

 

اتھا قدر كبیر من النصوص، إال أن الفكرة ال تكمن في أنھ وتتضمن الشرائح بحد ذ

ینبغي علّي قراءتھ أو ینبغي علیكم قرائتھ على الشاشة، ولكن یؤمل أن یكون إما مادة 

 األمر عائد إلیكم. مفیدة لكم أو مادة یمكنكم تجاھلھا وحسب.

 

 الشریحة التالیة، من فضلكم. – أوًال

 

ھي  SSACلجنة االستشاریة لألمن واالستقرار لذا فإن األساس من وجھة نظر ال

، بعد تحلیل التعلیق العام، SSACأننا في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

قد تؤثر من وجھة نظر  – حیث ننظر في قضایا قد تؤثر على 69أصدرنا وثیقة رقم 

طاق على أمن واستقرار نظام اسم الن SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

DNS.أثناء وبعد انتقال دور اإلشراف على حد سواء ، 
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ذلك ما نستند علیھ في  – لذا لدینا عدة توصیات في ھذه الوثیقة من جانبنا، وتلك ھي

 تقییمنا.

 

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 

على  بأنھ ینبغي على المجتمعات التشغیلیة تحدید بضعة أمور. 1إذن تذكر التوصیة 

ا ھي وظائف الرقابة الزائلة، وھل ھنالك أیة عناصر رقابة خارجیة سبیل المثال، م

 إضافیة ضروریة، ومن ینبغي علیھ إدارتھا، وإلخ.

 

 التالي.

 

في  IANAكنا قد عّرفنا بأنھ تمت مناقشت في مناقشة عن ما بعد مرحلة انتقال 

م وكذلك طریقة إتما IANA، وتتحدث عن التزامات معینة لمشغالت وظیفة 3 القسم

، وبضعة وظائف أخرى CSCتدقیق تلك العملیة من خالل اللجنة الدائمة للمستھلك 

 كذلك.

 

 الشریحة التالیة من فضلك.

 

أ، نوصي بأن تحدد المجتمعات فیما لو كانت اآللیات الموجودة خارج عقد 2التوصیة 

 قویة بما یكفي لتولي مساءلة المشغل أم ال. IANAوظائف 

 

 الشریحة التالیة.

 

ب، في حال كانت الحالة بأن عملیات وضع السیاسة واضحة بما یكفي، أو 2 وفي

بأنھ ال بد من تطویرھا بطریقة أو  – یتم تطویرھا – فیما لو كان ال بد أن تكون

 بأخرى.

 

 الشریحة التالیة من فضلك.
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 ویعد ترقیم الوثیقة أمر مھم نوعًا ما، إال أنھ .1.أ.3نرى بأنھ تم تناول ھذا في القسم 

یوجد نص ھنا یتحدث عن توقعات المجتمع حول اإلشراف وكیف یتم قیاس األداء، 

  بأنھ تمت تغطیتھ. – ولذا نجد بأن ھذا

والتي تم اقتراحھا إلدراجھا في  – وتوجد كذلك عدة عناصر مدرجة صراحة والتي

 ذلك النوع من التقییم.

 

 الشریحة التالیة من فضلك.

 

 شكًرا. ال. یرجى العودة. – في

 

ضمن  –، نشیر إلى الحالة مع العقوبات الموجودة، بغض النظر عما 3في التوصیة 

 تم إنجاز ھذا النوع من الخدمات. – ما اختصاص مجتمع التشغیل

 

وفي الوالیات المتحدة، نتحدث عن تراخیص مكتب خزانة مراقبة األصول األجنبیة 

OFAC2. .مھم للغایة بأن یتم ونجد من ال أما في دول أخرى، لدیھم أسماء أخرى

  التحقیق في ھذا.

 

 الشریحة التالیة من فضلك.

 

 .ج.4.أ.3 نرى بأنھ تمت مناقشة ھذا في القسم – لـا

 

 التالي.

 

، نتحدث عن أھمیة الشفافیة والتحرر من التأثیر الغیر مناسب على أداء 4التوصیة 

 وبأنھ قد یتطلب آلیات أو ضمانات إضافیة. IANAوظائف 

 

 التالي.
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حیث ناقشت تقاریر من مشغل وظائف  3.أ.3نرى بأنھ تمت مناقشة ھذا في القسم 

IANA كیفیة نشر ذلك بشكل سریع ودون أي  – وكیفیة نشر المعلومات في

 مقدمات.

 

 التالي.

 

، یجب أن یعمل استقرار وكفاءة الھیكل والعملیات الموجودة بقدر من 5التوصیة 

 لعملیة الجاریة.الموثوقیة والمرونة والكفاءة حسب ا

 

 التالي.

 

، یوصى بأنھ تمت مناقشة دور مدیر عملیة إدارة ملفات 148ونرى في الفقرة 

 خوادم الجذر، وكیف یتم إیقافھا وكیفیة تغییر االتفاقیات الفعلیة.

 

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 

یھا ، بأن ما بعد مرحلة انتقال عملیة إدارة ملفات خوادم الجذر، بما ف6التوصیة 

تنسیق المنظمة الداخلي إلدارة ملفات خوادم الجذر، بأنھ یستلزم مناقشتھ ووصفھ 

بالتفصیل، وعلى وجھ التحدید في حاالت حیث تتضمن العملیة أكثر من شریك إدارة 

  ملفات خوام جذر واحد.

 

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 

المرتبط بمشرف منطقة  تتعلق بالعملیة وإطار العمل القانوني – فھي 7أما التوصیة 

 الجذر لالنتقال.

 

 الشریحة التالیة من فضلك.

 

من الممكن  7و 6المربتط بكل من التوصیة  – ونرى بأن كل من النص المتعلق بـ

، حیث یوصى باستبدال وظیفة موافقة وآلیة آخر قید 3.أ.3إیجادھا في القسم 
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ى قدر من المخاطر بالنسبة أدن – االستخدام للتأكد من أنھا ذات جودة عالیة وتقلیل

 لألخطاء.

 

 أال یوجد شيء آخر؟ وكانت تلك جمیع الشرائح، على ما أعتقد.

 

 

 (بعیًدا عن المیكروفون). متحدث غیر محدد:

 

 

إذن ھذا ما نحن علییھ في ھذه اللحظة في تقییمنا، وما نقوم بھ حالیًا وھو  حسًنا. أجل.  باتریك فالتستروم:

على تقییم فیما لو كان  SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار أننا نعمل في اللجنة 

الذي یشار إلیھ، فیما لو كان یلّبي، من وجھة نظرنا، ما یكفي نوعًا ما،  – النص الذي

نوعًا ما من االقتراحات الثابتة والقویة بما فیھ الكفایة للتوصل إلى السبب الكامن 

 وراء التوصیات التي لدینا.

 

أتممناه، وأود فتح المیكروفون لآلخرین للتحدث عما یقومون بھ أو ما  وبالتالي ھذا ما

یظنون ینبغي إتمامھ، وبعد ذلك، یمكننا التحدث عن ومحاولة إیجاد متطوعین مھتمین 

 .CWGبإجراء ما قبل تقییم أسماء مجموعة عمل المجتمع 

 

 لذا أود فتح الكلمة، تفضلوا.

 

 كافوس. 

 

 

 CWGیسرني جدًا رؤیة أعضاء مجموعة عمل المجتمع  م جمیًعا.طاب صباحك  كافوس أراستیھ:

تھانینا لمجتمعكم بتقدیم وثیقة الرد ھذه لطلب  شكًرا جزیًال. الممیزین وجھًا لوجھ.

 من منظمات المیثاق. CWGمجموعة عمل المجتمع 
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 25آمل قیام منظمات أعضاء أخرى بأمور مشابھة أو ستقوم بأمور مشابھة قبل 

، إذا كنت محقًا، أو إرسالھ إلى CWGالھ إلى مجموعة عمل المجتمع یونیو إلرس

 مكان آخر، ال أعلم.

بعیدًا عن أیة تعلیقات أخرى قد یدلي بھا الزمالء على  سیكون سؤالي ألنفسكم:

ال أرغب الخوض  مسودتكم، حیث لم أتفحصھ لألسف وأعتقد بأنكم قمتم بعمل رائع.

 في التفاصیل.

 

كم، وفي الخطوة التالیة، سترسلونھا في أي وقت وإلى أي یتمثل الوضع بنوایا

 أم إلى مكان آخر؟ CWGھل توجھونھ مجموعة عمل المجتمع  – إلى أي مصیر؟

قد یكون ھذا مناسب بالنسبة لآلخرین، ألنني أثرت السؤال ذاتھ من اللیلة الماضیة 

وال زلت  ر ذاتھ.االستشاریة وسألتھم فیما لو كانوا یقومون باألم At-Largeلجنة  لـ

 االستشاریة. At-Largeانتظر للرد غیر رسمي من أحد زمالئي في لجنة 

 

 وبالتالي ھذا ھو تعلیقي األول.

 

، إال أنني أتركھ CWGولدي تعلیق عام مرتبط بنشاط مجموعة عمل المجتمع 

یر ال یتعلق األمر بھذه الوثیقة والذي یحظى بتقد لمرحلة الحقة ألنھ بمثابة تعلیق عام.

 شكًرا. كبیر للغایة.

 

 

  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 

، لتوضیح SSACإن العمل الذي نقوم بھ في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

األمر أین سنرسلھ، تعد ھذه الوثیقة داخلیة بالنسبة للجنة االستشاریة لألمن 

علیھ اللجنة حیث ستؤدي إلى إصدار الرد الذي حصلت  SSACواالستقرار 

من رؤوساء أسماء مجموعة عمل المجتمع  SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

CWG ألننا وبصفتنا منظمة عضوة حصلنا على سؤال فیما لو كنا ندعم نتیجة ،

، وبأننا سنرسل إلى رؤوساء مجموعة CWGعمل أسماء مجموعة عمل المجتمع 

ل "لقد أصدرنا اآلن وثیقة بحیث یمكنھم القول في المقاب CWGعمل المجتمع 
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لمجموعات العمل  ICANNتحتوي على الدعم وفقًا للعملیات التي نستخدمھا داخل 

 ".عبر المجتمع

 

، SSACوعالوًة على ذلك، بال شك أننا في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

للجنة الطریقة التي نتعامل بھا مع الشفافیة في ا – وكجزء من الشفافیة التي نجریھا

، وسنجعل كذلك تلك المالحظة عامة، SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

إال أن النص الفعلي بحد ذاتھ موّجھ إلى رؤوساء أسماء مجموعة عمل  – بالتأكید، و

 .CWGالمجتمع 

 

 شكًرا.

 

 أولریتش.-وولف

 

 

 ولریتش نوبین یتحدث.وولف أ وطاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك، باتریك. شكًرا.  أولریخ نوبین:-وولف

 

على  – عندي سؤال في البدایة على العملیة التي بینتموھا، ومن ثم تعلیق أیضًا من

 ، كیف نتعامل مع ذلك النھج.GNSOاألقل من جزء جانب 

 

تترقب تعلیقات اآلن من  CWGأدرك بأن مجموعة عمل المجتمع  والسؤال ھو:

منظمات المیثاق بحد ذاتھا فعلیًا أثناء إال أنھ قد علّق جزء من ھذه  منظمات المیثاق.

 .GNSOكما فعلت  – فترة التعلیق العام، لذا

 

أو  SSACھل ھو جزء من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  والسؤال ھو:

 ھذا سؤالي. تعلیق بالفعل فیما یخص تلك األسئلة مسبقًا؟

 

 



 ICG  ARجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  154من  11صفحة 

 

 شكرًا جزیًال على السؤال.  باتریك فالتستروم:

 

السؤال للمنظمات األعضاء للتوصل إلى مساھمة على الوثیقة ألنھ، كما  ال یعتبر

 تذكر، فقد قدمنا مساھمة بالفعل.

 

یتعین علینا إجراء تقییم فیما لو اعتقدنا أن ھذه الوثیقة لیست ما كان من المفترض 

 إرسالھ.

 

 توحة.إنھا لیست مشاورات مف ھل تدعمون ھذا أم ال. لذا فإنھ أبیض أو أسود تقریبًا:

 

، فإننا نجد بأن ھذا لم یحدث حقًا من ICGتمامًا كما جمیعنا في  – وفي المقابل، إننا

بأنھ كان لدیكم فریق عمل عبر الدوائر االنتخابیة حیث تعد النتیجة  ICANNقبل في 

حقًا، مھمة حقًا، لذا فإن من إحدى األمور التي نقوم بھا في ھذه األثناء في اللجنة 

ھل یتعین علینا  إیجاد ما ھو السؤال بالتحدید. SSACمن واالستقرار االستشاریة لأل

ھل یمكننا ذكر عدم الدعم  ھل یكمن السؤال فیما لو كان اعتراضًا أم ال؟ دعمھ؟

 ونواصل المضي قدمًا؟

 

إذا كانت الحالة بأنھ كان لدى  إنھا لیست فترة تعلیق عام. ولكن دعوني أكن واضحًا.

االستشاریة ومنظمات المیثاق اھتمام في تقدیم المالحظات، منظمات الدعم واللجان 

 شكًرا. انتھى الوقت. ینبغي إعطاء ذلك فترة طویلة من قبل.

 

 

أود المتابعة مع جزئي الثاني من التعلیق حیث أنھ یؤدي مباشرة إلى  شكًرا جزیًال.  أولریخ نوبین:-وولف

اء. وال یسعني سوى اآلن بصفتھا منظمات أعض GNSOما تقوم بھ  – أنھ كان

وربما بإمكان  .GNSOالتحدث إلى مجموعة أصحاب المصلحة التجاریة حول 

قضیة في جدول أعمالھا  GNSOأدرك بأن لدى  شخص ما التعلیق واالنضمام إلّي.

 لالجتماع العام األربعاء المقبل تناقش كیف ینبغي علیھم الرد بصفتھم منظمة عضوة.

ھمة من مجموعات أصحاب مصلحة مختلفة ضمن لذا فإنا ما یحتاجونھ ھو مسا

GNSO. 



 ICG  ARجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  154من  12صفحة 

 

وھو في جدول أعمالنا باإلضافة من مجموعة أصحاب المصلحة التجاریة خالل 

لمحاولة كذلك إیجاد بالتحدید ما  ICANNعطلة نھایة األسبوع وعلى مدار اجتماع 

 رد.ھي الورقة التي یمكننا دعمھا أو ما ھي القضایا الحقیقیة وكیف یجب انتھاء ال

ھذه ھي الطریقة التي یجب علینا اتخاذھا حیث لدى مجموعات أصحاب المصلحة 

وثمة  التجاریة اجتماعات متنوعة یوم األحد، االجتماع األول، ویوم الثالثاء.

ومن ثم سنتوصل إلى رد حیث سیحظى أفرادنا في مجلس  اجتماعات أخرى أیضًا.

GNSO .ھي الطریقة التي نقوم بذلك  لذا فإن ھذه بمركز لتولي مواقعھم في ذلك

وربما یتمكن اآلخرون من االنضمام حینھا والتعلیق  GNSOمن ھذا الجانب في 

 شكًرا. على ذلك.

 

 

 میلتون؟  باتریك فالتستروم:

 

 

سأتفاعل بشكل أساسي مع تقریرك وربما أطلب منك توضیح أمور معینة، مع  نعم.  ملتون مولر:

نة االستشاریة لألمن واالستقرار في ھذه المرحلة، العلم بأنھ ال یمكنك التحدث للج

 وربما مجرد الحصول على رأیك كشخص أو مؤشر ما لما قد یكون التفكیر علیھ.

 

لذا فإن النقطة األولى، تفاصیل ثانویة نوعًا ما، عند تحدثك عن وظائف المساءلة لما 

مستھلك وعملیة ، فقد تحدثت عن العقد واللجنة الدائمة للIANAبعد مرحلة انتقال 

وأعتقد بأنك نسیت شیئًا ما، وھو أنھ سیتم تعیین غالبیة مجلس إدارة ما  المراجعة.

 – وھذا ، وسیكون لدیكم مدیرین مستقلین.ICANNعبر  IANAبعد مرحلة انتقال 

لذا أردُت وحسب  كان ھذا جزءًا كبیرًا من جدال المساءلة ضمن وضع االقتراح.

 ICANNذكر أشخاص ُكثر، حسنًا، یتعین علینا إبقاء  لفت انتباھكم إلى ذلك، حیث

من وجھة نظر الشركة ألن ذلك جزء من  IANAقید مراقبة ما بعد مرحلة انتقال 

ألداء ما بعد مرحلة  ICANNنود أن نتمكن من تولي مساءلة  ترتیبات المساءلة.

 أكثر أو أقل مباشرًة. IANAانتقال 

 

وبالتأكید، ال  كان التغییر في عملیة التفویض.وما أود سماعھ فعًال أكثر منك عما 

لذا ربما یمكننا ترك ھذا جانب  .VeriSignنعلم الكثیر عما سیجري على عالقة 
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إال أنني فقط ما زلت مشوشًا قلیًال حول اإلجراءات التقنیة وما تظنونھ  المناقشة.

یضات فیما یتعلق بتفو CWGاقتراح مجموعةة العمل عبر المجتمع  – باالقتراح

  منطقة تغییر الجذر.

 

ومن ثم النقطة الثالثة، ویوجد عدم التوافق ھذا مع اقترح األرقام فیما یتعلق بالملكیة 

ال أعتقد بأنھ یتعین  وأظن بأننا سنناقش ذلك الحقًا. الفكریة، أین ستجري األمور.

د منك ولكن أود حقًا سماع المزی إال أنني أرغب بمناقشة ذلك. علینا مناقشتھ اآلن.

 عن عملیة التفویض.

 

 

أوًال وقبل كل شيء، فیما یتعلق بقضایا المساءلة، ثمة، بال شك، سؤال  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

عما ینبغي تقدیمھ من مالحظات إلى مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ICANN CCWG  وما ینبغي تقدیمھ كمالحظات إلى أسماء مجموعة عمل

  والتي تعتبر أسئلة مساءلة في الواقع. CWGمع المجت

 

ومن إحدى األمور التي ننظر إلیھا في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

SSAC على سبیل المثال، فیما لو كان ھناك تعارض محتمل، فقط لتقدیم مثال ،

إلنشاء لجنة دائمة  CWGواحد، فیما بین اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع 

قش وتعتمد التغییرات إجراء إدارة ملفات منطقة الجذر؛ وھو، لتقدیم المشورة أو تنا

اتخاذ قرار حیث یكون حینھا أكثر أو أقل في حال استخدمُت لغة األشخاص العادیین 

الختم المطاطي، وكیف یعمل ذلك بالتعاون مع  ICANNحیث یعتبر مجلس إدارة 

التي  ICANN CCWGمساءلة اقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز 

التي یتحتم على مجلس اإلدارة  ATRT2تتحدث عن متطلب ما لتنفیذ توصیة 

ھل یوجد تعارض بین ھذین  إجراءھا في المشورة الرسمیة من اللجان االستشاریة.

اإلثنین في حال كان ھنالك مشورة رسمیة متعارضة من إحدى اللجان االستشاریة 

یصدر من اللجنة الدائمة والذي اقترحھ أسماء مجموعة  فیما یتعلق باالقتراح الذي

 ؟CWGعمل المجتمع 

 

قد تكون الحالة بأنھ من الواضح وضوح الشمس بمن  لذا قد ال یكون ھنالك تعارض.

لذا، لألسف، ال  – إذن ھذا ھو إال أنھ یتطلب نوع من الترتیب. یقوم بما ھناك.
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إال أن ھذه ھي األمور التي نتطلع  لة.یمكنني الرد حقًا على سؤالك فیما یخص المساء

تمامًا كما أسمع بین  – ألننا SSACإلیھا في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

السطور ما تقولنھ، إنھ حقًا، مھم حقًا بحیث نحرص على أن صیانة منطقة الجذر بما 

یعني  ثابت ویعمل وذو جودة عالیة على األقل كما الیوم والذي WHOISفیھا خادم 

أن كافة الضوابط والتوازنات الموجودة الیوم، إما أننا بحاجة التخاذ قرار باالجماع 

وربما أن  بحیث، ال، لسنا بحاجة لذلك بعد اآلن أو أننا بحاجة الستبدالھ بشيء آخر.

یمتد إلى آلیات موجودة فعًال حیث أنھا لدینا بالفعل أو  – ذلك "الشيء اآلخر" نوعًا ما

إال أننا نناقشھ حالیًا داخل اللجنة االستشاریة لألمن  لشيء جدید.أننا بحاجة 

 .SSACواالستقرار 

 

، IANAبخصوص ما بعد مرحلة انتقال  – وفیما یتعلق بنقطتك األولى بخصوص

 إذن ھذه ھي طبیعة المالحظات التي أردُت كذلك تقدیمھا. شكرًا جزیًال على ذلك.

كیف كّنا  ، بال شك.SSACمن واالستقرار كما وتساعدنا في اللجنة االستشاریة لأل

تعد  – ننظر إلى ذلك وفیما یتعلق بالمساءلة، ال یمكنني الخوض حقًا في ذلك ألنھ

 ولكن یمكننا التحدث أكثر الحقًا عن ذلك. مجازفة أیضًا بأن أقول أمورًا خاطئة.

 

 تفضل كافوس.

 

 

، ثمة خمسة جوانب یتطلب CWGأظن في أنشطة مجموعة عمل المجتمع  نعم.  كافوس أراستیھ:

وفي واقع األمر، تم تناولھا بشكل أساسي من قبل مجموعة العمل عبر  تناولھا.

 بما یتعلق بالمساءلة والتي ینبغي وضعھا قبل حدوث االنتقال. CCWGالمجتمع 

وآلیة تمكین المجتمع وآلیة المراجعة واالصالح وآلیة  ICANNوھي میزانیة 

 االستئناف.

 

إال أنھ ثمة نقاش كبیر حالیًا  .CCWGتھ مجموعة العمل عبر المجتمع وقد تناول

عقب تلقي تعلیقات عن التعلیقات  CCWGحول مجموعة العمل عبر المجتمع 

العامة األولى التي وضعت في أسئلة كافة الجوانب الخمسة ھذه حیث طلبت مجموعة 

ھا مبادئ وفي واقع األمر، یعد بعض نوع من المساءلة. CWGعمل المجتمع 

أساسیة والتي ال یزال ھنالك اختالف في المجتمع بأكملھ في نوع العضویة التي 



 ICG  ARجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  154من  15صفحة 

 

ستكون في االنتقال، وسواء ینبغي أن تكون عضویة طوعیة، وسواء كان ینبغي أن 

 تكون عضویة مخصصة، أو سواء كان ینبغي أن تكون عضویة نموذج العضو.

 وھي لیست واضحة تمامًا.

 

ا، فقد یكون من الصعب للغایة أن تغدو عضوًا مع بعض وبالنسبة لمجتمع م

صفحة بتقییم قانوني باثنین من  350أو  300وقد كان ھنالك حوالي  االلتزامات.

في  CWGإال أنھا ما زالت حالة في مجموعة عمل المجتمع  المستشارین القانونین.

 بموجب المناقشات التي سیتم حلھا. 2وفریق العمل  1 فریق العمل

 

عتبر قضیة تمكین المجتمع كذلك فیما یتعلق بھیئة المراجعة المستقلة أیضًا قید وت

المناقشة واالختالف من بعض الزمالء، وسواء ینبغي أن تكون ملزمة أو ینبغي أن 

تكون غیر ملزمة، وسواء ینبغي السماح بھا كذلك لربطھا مع دعوى قضائیة أو دون 

 دعوى قضائیة.

 

من  CCWGئلة بعد لتتناولھا مجموعة العمل عبر المجتمع لذا ثمة الكثیر من األس

واإلشراف على  CWGأجل الربط بین ما سیتم معالجتھ في مجموعة عمل المجتمع 

 ال أعلم فیما لو كنت تناولت ھذا في تقییمك لھذا أم ال. التسمیة والمساءلة.

 

لتي أثارتھا ثمة الكثیر من األسئلة ا وما بعده. 3.أ.3والسؤال الثاني ھو القسم 

فیما یتعلق بالتغییرات المقترحة على منطقة الجذر  CWGمجموعة عمل المجتمع 

والبیئة والعالقة مع مشرف منطقة الجذر، والتغییرات الطارئة على بنیة إدارة ملفات 

وكما ُقلت، لم أتفحص الوثیقة فیما لو كنت  ال أدري. خوادم الجذر وما شابھ ذلك.

 .CWGثیر من األسئلة التي أثارتھا مجموعة عمل المجتمع تناولتھا ألن ھناك الك

 – ، وما سنقوم بھ فیما بین مرحلة االنتقالNTIAوتعتبر بعض األسئلة في متناول 

وبعد مرحلة االنتقال أو قبل مرحلة االنتقال فیما یخص العقد، عقد منفصل لدیھم مع 

  المشرف أم ال.

 

إال أنھ أمر یتعین  فیما لو أجبَت أم ال. إذن ھذه ھي األسئلة المطروحة، وال أعلم

 مناقشتھ.
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إال أن سؤالي األخیر ھو أن الرد على منظمة المیثاق،  وثمة أسئلة أخرى في الوثیقة.

بما فیھا أنتم، سیكون داعمًا بالكامل دون التعلیق، أو داعمًا بالتعلیقات، ودون دعم، 

 ودون اتفاق وما شابھ ذلك.

 

إذا كانت المنظمة العضوة لن تدعمھ على اإلطالق،  اضح.حیث یعتبر جمیعھا غیر و

إذا كانت تدعم مع بعض التعلیقات، ھل  ما ھي الخطوات التالیة؟ فما الذي سیجري؟

وإذا كان ھنالك اعتراضات من واحد أو  سیتم تنفیذ ھذه التعلیقات أو الرد علیھا أم ال؟

في حال  منظمات أعضاء.ھناك أربع  – فإن المنظمة العضوة – أكثر من دعم واحد

عذرا على إثارة  اعترض اثنان منھم باإلجمال على ذلك، فما ھي الخطوات التالیة؟

قد ال تكون باإلجمال لالفتراض الذي قدمتھ، إال أنھ  إنھا أسئلة عامة. ھذه األسئلة.

لربما مناقشتھ كذلك في بند جدول األعمال التالي عندما نتعامل  ICG لـعام بالنسبة 

لذا فإن الحالة لیست واضحة  .CWGحلیل شامل لمجموعة عمل المجتمع مع ت

 شكًرا. تمامًا.

 

 

وكما قلت سابقًا، تعتبر قضیة العملیة التي  ھذه األسئلة. – شكرًا جزیًال لك على ھذه  باتریك فالتستروم:

، لم یكن لدینا ICANNعلى الرغم من أن لدینا مجموعات عمل عبر المجتمع داخل 

إلى ھذا الحد لمناقشة العملیة بالتحدید حول قضایا طرحتھا للتو في سؤالك أي داعي 

 األخیر بخصوص ما نوع الرد القادم.

 

 ICGأعتقد بأنھ تعتبر طبیعة األسئلة قضایا والتي نحتاجھا على وجھ التحدید في 

للتفكیر إزائھا ألنھ عندما نحصل على الرد من المجتمعات التشغیلیة، ما الذي علینا 

ھل  علھ برد ما من إحدى المجتمعات التشغیلیة التي تقدم الدعم ولكن مع التعلیقات؟ف

ھو أمر ینبغي علینا إحضاره في تقییمنا لالقتراحات الثالثة سویًا ومن ثم ربما نطلب 

أعتقد  ھل ھو جزء من تقییمنا؟ من المجتمعات التشغیلیة محاول حّل ھذه التعلیقات.

التحدث عن الطریقة التي سنجري بھا تقییمنا  ICGفي  بأنھ أمر بما یتعین علینا

 عندما ربما نحصل كذلك على التعلیقات العامة.

 

ولم  – وكما ُقلت بشأن الرد على سؤالك یا وولف أولریتش، أعتقد بأنھ مھم حقًا

وھو أن االقتراح الذي تم مناقشتھ ضمن  – أوضحھ حقیقة قبل افتتاحي لھذه الجلسة
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قد مّر بعملیة أصحاب المصلحة المتعددة  CWGالمجتمع  أسماء مجموعة عمل

لذا فقد اجتزنا فعًال الفترة عندما تم إتمام التعلیقات أو  لدیھم مثل تجمیع االقتراح.

إننا نبحث حقًا في األسئلة  وھو لیس حیثما نحن في العملیة. إعادة كتابة اقتراحھم.

ات المیثاق ھذا، أو تدعم مثل، ھل تدعم منظم التي سمعنا كافوس یتحدث عنھا.

وھذا حیثما نحن، والذي یعني أن التقییم بالفعل بدرجة  بالتعلیقات، أو ال توافق علیھ؟

  في غایة السواد والبیاض.

 

، قد تكون الحالة أن األسئلة التي أثرتھا بمثابة أمر ICGأعتقد لألسف بالنسبة لنا في 

مشابھة حیث في حال واجھنا سیكون شيء ما یتعین علینا التعامل معھ بطریقة 

، ICGصعبة بالنسبة لنا في  – في حال استخدمنا عبارة نوعًا ما في – صعوبة

وھو أمر حیث نحتاج إلى فھم الكیفیة  وتقدیم التعلیقات خالل فترة التعلیقات العامة.

 التي سنعمل بھا بطریقة بّناءة لتجمیع ھذه التعلیقات في عملیتنا.

 

 ألیسا؟

 

 

  شكرًا باتریك.  ألیسا كوبر:

 

األمر األول ھو اعتبار  لقد ذكرني كافوس ببضعة أمور والتي ظننت یجدر ذكرھا.

بأنھا الطریقة المنصوصة، ومشروطة  CWGاقتراح مجموعة عمل المجتمع 

ولذا ما  .CCWG 1صراحة في ناتج مسار عمل مجموعة العمل عبر المجتمع 

 نظمات الدعم واللجان االستشاریة حالیًا.أفھمھ ھو أن ھذا ھو االعتبار الذي تقدمھ م

واالفتراض بأن كافة القطع المطلوبة في اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع 

CWG  بالنسبة لعمل مجموعة العمل عبر المجتمعCCWG  سیتم تنفیذه، وھذه ھي

وھذه ھي الطریقة التي ینبغي علینا اعتبارھا كذلك  الطریقة التي ینبغي اعتبارھا.

 ا نتلقاھا.عندم

 

وإذا لم ینتھي األمر بتنفیذ ھذه البنود، حینھا، بالتأكید، سیتعین تعدیل اقتراح أسماء 

 أو أننا سنحتاج إلى مالذ آخر. CWGمجموعة عمل المجتمع 
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ولكن أعتقد بأن الجمیع یعمل بموجب افتراض أنھ ستصل القطع المطلوبة من 

ھذا ھو  – وإذن ھذه سماء.حول اقتراح األ CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

وفي حال تغیر ذلك في المستقبل، سیتعین علینا حینھا  توجیھنا الحالي، ألیس كذلك؟

 التعامل معھ.

 

مجرد تعلیق آخر لتتبع ما قالھ باتریك، تمامًا كما فعلنا بالنسبة لالقتراحین اآلخرین، 

جة إلى توضیحھ أو أو اعتقدنا بأن شيء ما بحا ICGإذا كان لدینا أسئلة باعتبارنا 

، لدینا القلیل من الوقت CWGتغییره في اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع 

وإجراء ذلك الحوار  CWGالمدمج في عملیتنا للعودة إلى مجموعة عمل المجتمع 

ولذا من الممكن التعامل مع بعض التعلیقات الصادرة من منظمات الدعم  معھم.

دیھم أیة تعلیقات، في إطار الزمن ذاتھ مجددًا مع واللجان االستشاریة، وإذا كان ل

لذا أعتقد بأنھ یمكننا أن نأمل تقریبًا العمل  عملیة توازي الجداول الزمنیة ھذه برمتھا.

بتلك الطریقة وكذلك أن نأمل تقریبًا من أننا لن ننتھي إلى الحالة التي أشار إلیھا 

تي تعترض وحسب على األمر كافوس حیث لدینا منظمة دعم أو لجنة استشاریة وال

أفضل أال أھدر الوقت في التخطیط لذلك ألنھ في حال حدث ھذا، سیتعین علینا  كلھ.

 شكًرا. ولكن آمل بأننا لن نضطر لحدوث ھذا. التعامل معھ بطریقة ما.

 

 

  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 

 یاري.

 

 

ة جوھریة أو قضیة تنسیق في أردت أن أخوض في قضی نعم، صباح الخیر.  یاري آركو:

لذا فقط  إنھا مسألة حقوق الملكیة الفكریة. االقتراح حیث ذكرھا میلتون سابقًا بالفعل.

قسم یذكر  CWGبالنسبة لفھم الجمیع، یحتوي اقتراح مجموعة عمل المجتمع 

وھي رخصة حصریة  – الرخصة – التجاریة IANAعالمة  – لـالعالمة التجاریة 

وھي بمثابة إشكالیة في الواقع حیث تمت  قوق الملكیة الفكریة.ستعطى لمنظمة ح

 بعد إتمام االقتراح. CWGمناقشتھا في القائمة البریدیة لمجموعة عمل المجتمع 
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ویعزو السبب في ھذه اإلشكالیة إلى أنھ لدى كافة المجتمعات الثالثة حاجة الستخدام 

، وعلى سبیل IETFھندسة اإلنترنت لذا فإن فریق عمل  ھذه العالمة التجاریة فعلیًا.

" في طلب حصولنا على التعلیق IANAالمثال، كانت أول مرة یظھر فیھا مصطلح "

 طلبات حصول على التعلیق. 3.350وظھرت منذ ذلك الحین في  .1990من عام 

وبالتالي ھذه  لذا فإننا نود أن نتمكن من استخدام العالمة التجاریة في المستقبل أیضًا.

الة حیث لدى كافة المجتمعات الثالثة اھتمام متساوي في ھذا و، تعلمون، ال ھي الح

 أحد یعلو على اآلخرین.

 

وأعتقد من الممكن تعدیلھ فقط بإزالة كلمة  یعتبر النص الحالي ذو إشكالیة.

"حصري" ویكون النص تحت عنوان یذكر شيء ما حول المسودة األولیة أو نقطة 

نھ یتعین علینا تغییر االقتراح على ھذا النحو إال أنھ یستلزم وال یعد األمر بأ البدایة.

 أخذ مزید من الخطوات في الحسبان.

 

ولكن أود اإلشارة إلى أن ھذا مكان حیث ربما نجري قلیًال من التنسیق فعلیًا 

وقد أجربنا نقاش في السابق مع مجتمعین آخرین حیث  والحصول على نتیجة أفضل.

ونحن بحاجة للقیام بذلك مع المجتمعات الثالثة،  یقھ قدمًا.وجدنا حل معقول یشق طر

 كما أعتقد، التي تشق طریقھا قدمًا.

 

عن العالمة  CWGأما األمر اآلخر فھو تحدث اقتراح مجموعة عمل المجتمع 

وأظن بأن المجتمعین اآلخرین مھتمان  حیث ال یتحدث عن اسم النطاق. التجاریة.

 ي للتحقق من اكتمالھ، ینبغي إدراج ذلك أیضًا.كذلك في اسم النطاق، وبالتال

 

أما األمر الثالث فھو وجود اعتماد في التعاقد بین األطراف المختلفة، لذا في رد 

بخصوص الجداول الزمنیة، فقد ذكرنا، كما  IETFفریق عمل ھندسة اإلنترنت 

ما یرام ، فإن كل األمور على ICANNتعلمون، إذا كان بإمكاننا مواصلة التعاقد مع 

أو، تعلمون،  – وإذا وجب علینا نقل حینھا، ویمكننا القیام بھذا الیوم بشكل أساسي.

لما بعد  ICANNأو جزء من  ICANNالقیام بشيء أكثر تعقیدًا مع أمر داخل 

 ، سیتطلب ذلك حینھا جھدًا أكبر وقد یؤخر األمور.IANAمرحلة انتقال 
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امل مع العالمة التجاریة مجتمعات وبالتالي تتضمن بعض االقتراحات حول التع

، والتي أعتقد بأنھا بمثابة IANAأخرى مضطرة إلى التعاقد مع ما بعد مرحلة انتقال 

 أمر نرغب بتفادیھ.

 

ال یوجد لدي اقتراح معین على القائمة، إال  لذا فإنني أشیر وحسب إلى ھذه المسألة.

 – أو أننا ICGشكل صحیح في أنھ أمر یتعین علینا حلھ سویًا، وفیما إذا كان ذلك ب

أو أن یتسبب ھذا  لنا في مجتمعات أخرى بالعمل سویًا، إال أن ھذا یستلزم حلھ.

 شكًرا. النص الحالي على األقل بمشكلة.

 

 

 تفضل آالن. بصراحة، ال أعرف حقًا أي منكم أشار أوًال. – أنا  باتریك فالتستروم:

 

 

  أالن باریت. شكًرا.  أالن باریت:

 

كرار ما قالھ جاري حول جانب حقوق الملكیة الفكریة من اقتراح األسماء ذو أود ت

أعتقد بأنھ قد  أعتقد بأنھ ال یتناسق مع ما ذكرتھ المجتمعات األخرى. اإلشكالیة.

من مجتمعات األسماء النظر في مراجعة اقتراحھم لجعلھ متسقًا، وأعتقد  ICGتطلب 

 مساعدة في ذلك.بأنھ من الممكن لبضعة تغییرات بسیطة ال

 

على سبیل المثال، إزالة الحاجة للرخصة لتصبح حصریة، وربما أیضًا السماح 

، والذي قد یتحمل حقوق الملكیة ICANNبالرخصة لتكون من طرف ما عدا عن 

 الفكریة.

 

لذا، تعلمون، على سبیل المثال، في حال انتقلت حقوق الملكیة الفكریة إلى ثقة فریق 

، ستكون حینھا ثقة فریق عمل ھندسة اإلنترنت IETFت عمل ھندسة اإلنترن

IETF بدًال من ،ICANN أمور الرخصة لما بعد مرحلة انتقال ،IANA. 

 

 لذا آمل أن یتمكن مجتمع األسماء من النظر في إجراء ھكذا تغییرات على اقتراحھم.

 شكًرا.
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  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 

، ولدى مناقشة قضایا حقوق الملكیة ICGنفسنا بأننا في أظن بأنھ ینبغي علینا تذكیر أ

 .ICGالفكریة بالنسبة لالقتراحات األخرى، لم نخوض في مرحلة التصمیم من 

وبدًال من ذلك، فإننا نطلب من المجتمعات التشغیلیة التحدث رجاًء إلى بعضكم 

قیقة ما ھي ، ولیست بالحICG لـوھذا ھو األمر المھم بالنسبة  البعض وحل القضایا.

 النتیجة.

 

 أجل. – لذا فإننا

 

وكما یقال، أعتقد بطبیعة الحال أن نشار جمیعنا كأفراد بال شك في العملیات األخرى 

كذلك وحاجتنا لتقدیم أمثلة لتوضیح سبب اعتقادنا بوجود فجوة وكذلك أننا نعتقد 

 بصفتنا أفراد وجود مسار جید للخروج منھ.

 

 إذن، نعم.

 

وھو حاجة قضایا حقوق  ICGبأن النتیجة الممكنة لما قبل التقییم من إال أنني أسمع 

 الملكیة الفكریة إلى حلھا، لذا فقد یكون ھنالك سؤال مستئنف.

 

 میلتون؟

 

 

ویعتبر األمر الذي یتعین تذكره عن اقتراح مجتمع األسماء غیر متسق فیما  أجل.  ملتون مولر:

حقًا جزء من اقتراح مجموعة عمل المجتمع  یتعلق بالنطاق وال تعد العالمة التجاریة

CWG. تم اكتشاف عدم  – وھي عبارة عن تفصیل بین قوسین فعلیًا حیث كان

التناسق تمامًا كما جرى إرسال االقتراح إلى منظمات الدعم واللجان االستشاریة، أو 

قبل بضعة أیام،ولم یكن ھنالك إجماع ضمن مجتمع األسماء حول جانب االقتراح 

ویمكنكم قول أنھ نص مبدئي  لذا ال یمكنكم ذكر أنھ جزء من ذلك االقتراح حقًا. ھذا،

 ال یوجد إجماع على ذلك، ما أود قولھ. – منعقد ھناك، إال أنھ ثمة
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ما یستلزم حدوثھ وھو بالنسبة لمجتمع األرقام بقول "ال  – ما یجري – لذا أعتقد أنھ

وتوكوالت بقول األمر ذاتھ، إذا كانت ھذه نحبذ ما تم اقتراحھ"، وبالنسبة لمجتمع البر

ھي الطریقة التي یشعرونھا، ویمكننا حینھا القول لمجتمع األسماء "إنھ غیر متسق 

وال تحبذھا  نعلم بأنھ ال یبدو لدیكم إجماع على ذلك في اقتراحكم. كما ذكر.

 یرجى اقتراح شيء آخر الصالحھ." المجتمعات األخرى.

 

 

 یسا؟أل  باتریك فالتستروم:

 

 

 – أتساءل في حال احتجنا إلى انتظار أي سبب للمضي بذلك، في حال –إنني فقط   ألیسا كوبر:

 –ویمكننا المضي اآلن من حیث  – إذا حبذ األشخاص بأنھ شيء بحیث من یمكننا

 

أقصد، أعتقد بأن لدینا إحساس جید بأن المجتمعین اآلخرین غیر راضیتین بذلك، أیًا 

وإذا احتجنا الحصول على رأي باإلجماع بأنھم غیر  وسین.كانت، اللغة بین ق

  راضین.

 

 – لست متأكدًا كم أننا بحاجة إلى رأي باالجماع بأنھم غیر راضین ألنھ في حال

الذي یذكر ھذه االمور التي  ICG، إذا كان لدینا تمثیل ICGأعتقد باعتبارنا 

ل حتى تلقینا االقتراح، ما أود سمعناھا للتو، ربما یمكننا تجمیع السؤال للمجتمعات قب

 قولھ.

 

 إال أنني مھتم بأفكار األفراد حیال ذلك.

 

 

ھل  :ICGوكسؤال إضافي على ما قالتھ ألیسا للتو، سؤال كذلك إلیكم یا أعضاء   باتریك فالتستروم:

سیكون من المالئم إصدار ھذا النوع من األسئلة إلى أسماء مجموعة العمل عبر 

واحدة، ومن ثم ربما سؤال آخر في  – ریجي، كواحدة لدىالمجتمع بأسلوب تد

بتجمیع كافة التعلیقات التي  ICGبالنسبة لنا في  – أسبوعین، أو ھل تودون في أن

 بمثابة سؤال آخر لكم. – إنھ آخر لدینا ومن ثم العودة.
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عّمن مھتم بالعمل على  ICGأرى كافوس من ثم محمد ومن ثم أود سؤالكم أعضاء 

دید مع ما قبل التقییم، ألننا بحاجة إلى، تمامًا كما مع المجموعات األخرى، وجھ التح

بضعة أشخاص مسّمین، أفراد، حیث سیعملون على قضایا كما تلك بدأنا بھا للتو 

 للعمل في مجموعة كبیرة.

 

 لذا یرجى التفكیر فیما لو كان لدیكم وقت واھتمام للقیام بذلك.

 

 تفضل كافوس.

 

 

 شكًرا لك، باتریك. نعم.  كافوس أراستیھ:

 

حیث  – في واقع األمر، لیس سؤال، تعلیق – أعتقد بأن السؤال الرئیسي الذي لدّي

ینبغي علینا استغالل ھذه فرصة اللقاء وجھًا لوجھ وتحضیر أنفسنا ألي سؤال أو 

، حتى وإن لم نتلقى االقتراح CWGتوضیح یتطلب من مجموعة عمل المجتمع 

صة مناسبة وجھًا لوجھ، ویتعین علینا استغالل ذلك بفعالیة إنھا فر بشكل رسمي.

 وكفاءة.

 

ال توجد مشكلة  لدینا اقتراحات المسودة ولدینا اقتراحات مرسلة إلى منظمات المیثاق.

غدًا بعد الظھر حصلنا على بعض األسئلة  – في اتخاذ ذلك، وإذا ما بین اآلن و

متى وكیف یرسل، وھو أمر  ى األقل.العامة أو التوضیح، ینبغي لنا جدولة ذلك عل

 وھذا سؤال واحد. نناقشھ.

 

، أعتقد بأنھا قضیة یتعین DNSثانیًا، قضیة العالمة التجاریة أو نظام اسم النطاق 

معالجة تلك القضیة  CWGال أعتقد أن مجموعة عمل المجتمع  .ICGمعالجتھا في 

د حیث، وجود أي وال أعتقد أن أي منظمة عضوة ستعالج ذلك على وجھ التحدی

 ICGمن  – CWGوھذه ھي قضیة مجموعة عمل المجتمع  مخرجة فّعالة.

وتم طرح ھذا مرات عدة، أعتقد، في اجتماع سابق ویتعین علینا  لمعالجة ذلك.

 التوصل إلى استنتاج ما أو القول عن ذلك.
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وتذكر بأن ما ھي الحالة  ، ثمة جوانب عدة.CWGاقتراح مجموعة عمل المجتمع 

وتذكر بأنھ سیتم نقل كافة  .105سأقرأ لكم واحدة مھمة، الفقرة  ت واضحة لھم.لیس

إال انھ لیس واضحًا وقت كتابة  .IANAإلى ما بعد مرحلة انتقال  IANAوظائف 

األرقام أو معامالت  – ھذا التقریر فیما لو كانت المجتمعات التشغیلیة

أو أن  IANAAرحلة انتقال ستتولى التعاقد مباشرة مع ما بعد م – البروتوكوالت

سؤال مشابھ كما تلك المدرجة في مجموعة عمل  .ICANNلدیھم عقد منفصل مع 

وبالتالي، ربما ینبغي علینا النظر إلى ھذه االقتراحات بعنایة  .CWGالمجتمع 

بوجود بعض المتطوعین للنظر إلى تلك، بما فیھا تلك التي تابعت عن كثب نشاط 

 ، لتحدید بعض ھذه األسئلة التي نحتاج للرد علیھا.CWGمجموعة عمل المجتمع 

 

 شكًرا.

 

 

 ھّال تفضلت محمد؟ شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 

 

 شكًرا جزیًلا لك باتریك. أجل.  محمد البشیر:

 

أظن  أعتقد بأن بعض زمالئنا في غرفة المحادثة ذكروا بالفعل ما كنت أعتزم قولھ.

بما لدینا قائمة بالقضایا التي ربما نحتاج لطرحھا على في نھایة اجتماعنا المقبل، ر

بأقرب وقت ممكن لذا على األقل لدیھم وقت  CWGمجموعة عمل المجتمع 

الستیعابھ وفھمھ ربما أیضًا التخطیط لطریقة تحدیث االقتراح أو حتى طریقة العمل 

 مع مجتمعات اخرى لحل القضایا.

 

 

 ا إثنتان كیث ھنا، لذا من یساري، تفضلي.لدین عذًرا. كیث؟  باتریك فالتستروم:
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 كیث درازك من التدوین النصي. شكًرا لك، باتریك.  كیث درازك:

بطرح  ICG لـأردُت وحسب اإلشارة إلى أنني أدعم بالكامل الرؤوساء بالمشاركة 

ھذه القضیة، باإلشارة إلى ھذه القضیة مع المجتمعات التشغیلیة، ونصح الرؤوساء 

بأنھا مسألة تم تحدیدھا  CWGي انتقال تسمیة مجموعة عمل المجتمع بالمشاركة ف

وتضارب محتمل بین االقتراحات الثالثة التي تم تحدیدھا، وللمساعدة في تسھیل 

 المشاركة أو المناقشات فیما بین المجتمعات التشغیلیة.

 

 شكًرا. .ICGوأعتقد بأن ھذا ھو دور  

 

 

لدینا  ھا كذلك الحالة، بال شك، حیث ال توجد فقط إثنتین من كیث.إن– من ثم إنني  باتریك فالتستروم:

 إثنتین كیث دي، لذا دعونا نأخذ كیث القطب الجنوبي.

 

 

 كیث، األكبر، اتفقنا.  كیث دیفیدسون:

 [ ضحك ] 

 

 

 فقط حسب العمر.  كیث دیفیدسون:

 

ازك، واقترح في الواقع، وبما یكفي من الغرابة، فإنني قید اتفاقیة كاملة مع كیث در

ذلك على وجھ الخصوص وحسب حیث قد یكون ھناك قضایا تتطلب مشورة قانونیة 

خارجیة وما إلى ذلك، وسیكون من المفید اإلشارة إلى ھذه القضایا عاجًال ال آجًال، 

من إحراز تقدم على ھذه القضایا،  CWGوبالتالي تتمكن مجموعة عمل المجتمع 

لیس بصالحنا في ھذا األمر، لذا أعتقد بأن فكرة الوقت  وكما تعلمون، على الفور.

 طرح الرؤوساء بالمشاركة القضایا حیث تظھر سلیمة ومعقولة للغایة.

 

 

 ألیسا؟ شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:
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لذا ربما ما یمكننا القیام بھ بما أن لدینا متسع من الوقت في جدول األعمال غدًا حیث   ألیسا كوبر:

الختیار من أمور لم نكملھا الیوم، ویمكننا محاولة صیاغة السؤال الذي احتطنا في ا

كافة المجتمعات، كما تعلمون، اللیلة ونجري نقاش بسیط بذلك غدًا،  – سیخرج إلى

لرؤیة فیما لو كان بوسعنا التوصل إلى إجماع حول ما ھو السؤال للمجتمعات حول 

 العالمة التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة.

 

 أجل. استغالل وقتنا وجھًا لوجھ؟ ل یبدو األمر معقوًال؟ھ 

 

 

تمامًا كما  – ال أرى أي أحد معترض، كافوس، أعتقد أنك – إذن، أجل، دعونا أجل.  باتریك فالتستروم:

 ألیسا، أعتقد بأنكما توصلتما إلى اقتراح مناسب.

 

ا معنا غدًا، أعلم بأن لدینا أشخاص لن یكونو – وبال شك األمر السلبي الذي نحن

إحدى الفترات التي  – ولكن باستغالل الوقت لمناقشة ھذه القضایا الیوم في إحدى

 لدینا سیكون أمر مفید، لذا فإننا نستغل أكبر قدر ممكن من الوقت بمقدورنا سویًا.

 

لذا دعوني أطرح اآلن أسئلة فیما لو كان بوسعي الحصول على بعض المتطوعین 

 .CWGقبل تقییم اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع یمكنھم مساعدتنا مع ما 

 

 لذا أرى روس وآلن ومارتین. 

 

 

 ما ھو اإلطار الزمني لذلك؟  أولریخ نوبین:-وولف

 

 

 آه.  باتریك فالتستروم:

 

 

 ھل یمكنك إظھار ذلك؟  ألیسا كوبر:
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 – ظر إلى الجدول الزمنيعندما كننا نناقش ونن سترون الجدول الزمني حاًال. أجل.  باتریك فالتستروم:

 كان ذلك صغیرًا للغایة.

 [ ضحك ] 

 

 

ثمة سبب القتراحنا نحن الرؤوساء المؤتمرات الھاتفیة كما فعلنا،  – لذا فإن الجدول  باتریك فالتستروم:

یولیو، ونعتقد بأنھ من المھم فعًال الحصول على  15یولیو و 8حیث لدینا كل من 

یولیو بحیث نتمكن من  7ما قبل التقییم في  أكبر قدر ممكن من المالحظات من

 یولیو. 8مناقشتھ في 

 

یولیو، مع تسلیمات تزایدیة،  7لذا فإن اإلطار الزمني الذي نتحدث عنھ بین اآلن و

وھذا ھو اإلطار  یولیو. 8بحیث نتمكن من إجراء مناقشة موضوعیة للبدء في 

 الزمني.

 

 كیث دیفیدسون. 

 

 كًرا.ش أجل. مھًال، متطوع آخر. 

 

إذن  سیسھل ھذا األمر. إذن كال روس. أنا روس موندي. عذرًا. – روس ھاوسلي

 ال. عذرًا. لدینا كال كیث كذلك.

 

 

المتطوعین الذین رأیتھم، أو الذي قرأه باتریك كان  – (بعیدًا عن المیكروفون)ى – ألیسا كوبر: 

 روس ھاوسلي وآلن ومارتین وكیث دافیدسون وروس موندي.

 

 

 (بعیًدا عن المیكروفون). غیر محدد:متحدث 

 

 

 حسًنا. وماري.  ألیسا كوبر:
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وھذا عدد جید وھو ما یقارب عدد األشخاص لدینا بالنسبة لالقتراحات األخرى  أجل.  باتریك فالتستروم:

 كذلك لذا شكرًا جزیًال لك على ذلك.

 

 تفضل كافوس. 

 

 

تعلیقك الذي یذكر بأننا لم نتوصل إلى اقتراح  باتریك، ھل یمكنك توضیح ماذا كان  كافوس أراستیھ:

 مناسب؟

 

 

 (بعیًدا عن المیكروفون). متحدث غیر محدد:

 

 

 شكًرا.  كافوس أراستیھ:

 

 

  ال، ما أقصده ھو قول أنني أدعمك في كالمك. عذًرا. أجل.  باتریك فالتستروم:

 

 تفضل كافوس. 

 

 

 سؤال آخر. أشكرك على ذلك. كافوس أراستیھ: 

 

  ینا أي سؤال لطرحھ مع المستشار القانون في ھذا االجتماع؟ھل لد

 

إذا كانت ھذه ھي الحالة، ربما ستكون فرصة جیدة إما لنطلب منھم المجيء إلى 

  مجرد أسئلة. ألنھم ھنا، أو أنھم طرحوھا. – اجتماعنا أو

 

، CCWGألننا قد طرحنا الكثیر من األسئلة في مجموعة العمل عبر المجتمع 

 جابتھم من خالل الرئیس أو مباشرًة بالخضوع إلى مذكرة تقییم أو مذكرة رد.وتمت إ
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وھو اقتراح مني ألنھ قد أشار أحد زمالئنا إلى المشورة القانونیة منھم، وھل لدینا أي 

 شكًرا. قضیة قانونیة إلثارتھا في ھذه المرحلة مع المستشار القانوني؟

 

 

، لم أسمع طلب من ICGوبصفتي رئیس بالمشاركة في  – ، إننيأوًال وقبل كل شيء  باتریك فالتستروم:

 ھذا القبیل.

 

ھذا األسبوع  CWGوثانیًا، فقط ألنھ یتعین على أسماء مجموعة عمل المجتمع 

وحتى الخمیس المقبل إنجاز عملیة التفاعل مع منظمات المیثاق، أعتقد بأنھ ینبغي 

  ة في تلك العملیة.أن نكون حذرین قلیًال لدى المشارك ICGعلینا في 

 

 لذا أعتقد بأنھ ینبغي علینا أن نحاول البقاء بعیدًا قدر المستطاع. 

 

بأنھ ینبغي علینا التأكد من إتمام العملیة في  ICGوأعتقد كذلك كجزء من میثاقنا في 

عملیة نموذج أصحاب المصلحة المتعددین من األدنى نحو األعلى، وإذا كنا نقوم 

مكن عرضھ كإدارة جزئیة ألي من العملیات التي ترسل بأمر ما بحیث من الم

 معلومات إلینا، أعتقد بأنھ ربما قریب للغایة من انتھاك ذلك المتطلب.

 

لذا أعتقد بأنھ ینبغي أن نكون في غایة الحذر لدى إشراك أنفسنا في العملیات الجاریة 

 – لتشغیلیةحالیًا، وعلى وجھ التحدید عندما یكون لدى كل شخص من المجتمعات ا

 نوعًا من نھایة مرحلتھم.

 

لذا أفكر في الرد على سؤالك، بال شك في حال كانت الحالة أننا نرى حاجة حقیقیة 

إال  بالتأكید. للمشاركة، ینبغي علینا انتھاز الفرصة، تمامًا كما اقترحت یا كافوس.

المشاركة  وثانیًا، ینبغي أن یكون متطلب لم أسمعھ. واحد، ال أرى الحاجة. – أنني

 أعتقد بأنھ ینبغي أن یكون حاجز الدخول إلى ذلك النقاش عاٍل. عالي حقًا.

 

  حاولُت إدارة الوقت ھنا. تخطینا ثالث دقائق. ، عذرًا.10:03إذن وبذلك، 

 

 ألیسا، إلیك الكلمة.
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 عمل رائع. أحسنتم. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

 [ ضحك ] 

 

 

  ذلك التحدث قلیًال عن تقییم االقتراح المجّمع.إذن أردنا بعد  حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

ویانس، أعتقد بأننا  لدینا ستة متطوعین لتقییم االقتراح الفردي لألسماء، وھو ممتاز.

ال،  سنلقي نظرة على العملیة التي تطّوع بھا ھؤالء األشخاص للتو بالفعل للمتابعة.

 لیس تلك.

 

 [ ضحك ]

 

 ثواني. 10لتو قبل عذرًا، أعلم بأنني أرسلت ھذا لك ل

 

 

 (بعیًدا عن المیكروفون). متحدث غیر محدد:

 

 

 شكًرا. شكًرا. نعم. رائع. ، أجل.Skypeالشخص الموجود في محادثة   ألیسا كوبر:

 

لذا یتذكر الجمیع ھذا، ولكن فقط لوضع نقطة دقیقة علیھا، لذا فإن األفراد الذین 

فإذا انتقلنا إلى األسفل  ذا التقییم الفردي.سیؤدون ما قبل تقییم األسماء یقومون بتقییم ھ

 قلیًال، یمكننا تذكر ما ھي األسئلة ذات الصلة بالنسبة للتقییم الفردي.

 

واحرصوا على أن، كما تعلمون،  أوًال وقبل كل شيء، تقییم العملیة التي حدثت.

تمع أقروا بأنھ قد حصل المج تعنى العملیة حیث تم إبرازھا ومعالجتھا من المجتمع.

 على اإلجماع بالفعل، وما شابھ ذلك.
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ومن ثم إذا انتقلنا أكثر إلى األسفل، فقد كان ھنالك ثالثة بنود فقط والتي ینبغي على 

 .NTIAالكمال والوضوح ومعاییر  األشخاص النظر إلیھا.

 

لذا ینبغي على المجموعة المكونة من ستة أشخاص ممن تطوعوا للتو إلى ما قبل 

ألسماء، باإلضافة إلى التفكیر بالقضایا الجوھریة، النظر في الرد على تقییم اقتراح ا

 مجموعة من األسئلة المتعلقة باالقتراح الفردي.

 

ربما بالتوازي مع ذلك التقییم، فإننا بحاجة للمضي في تقییم االقتراح المجّمع حیثما 

ر بأنھ جاھز ننظر إلى كافة القطع الثالث سویًا واتخاذ قرار حول فیما لو كنا نفك

  للمضي أو فیما لو كان أي من األسئلة بحاجة للعودة إلى أي من المجتمعات.

 

رائع،  – لـوبالتالي إذا انتقلنا لألسفل قلیًال، ونظرنا إلى بنودنا الثالثة التي لدینا 

لدینا أسئلة  لتقییم االقتراح المجّمع، لدینا أسئلة حول التوافق والتشغیل البیني. – شكرًا

عندما  – وبالتالي ھذا ما قلُتھ بأننا ولدینا أسئلة حول قابلیة التشغیل. المساءلة. حول

كان لدینا كافة عناصر االقتراح ھذه معًا، بأننا نود التقییم لقاء ھذه المجموعة من 

ولذا طلبنا تحضیر متطوعین للقیام بتقییم األسماء على مالحظاتھم في  األسئلة.

 لبھ اآلن من المتطوعین القیام بتقییم االقتراح المجّمع ھذا.أعتقد بأن ما نط یولیو. 7

على أال یتجاوز مكالمتنا في  یولیو. 7وسیكون ممتاز إذا أتممنا بعض من ذلك في 

 یولیو، أعتقد، ھو ما ننظر إلیھ. 15

 

لذا ھل لدینا متطوعین قادرین ومستعدین إلجراء تقییم االقتراح المجّمع باالفتراض 

  اقتراح األسماء نھایة ھذا الشھر بشكل أساسي؟أننا تلقینا 

 

 ملتون. إنني أطلب متطوعین لتقییم االقتراح المجّمع. لین سانت آمور، شكرًا لك.

 كیث درازك، شكرًا لك. ھل من ضحایا مستعدین؟ منال، شكرًا لك.

 

 ال. ھل لدینا أي شخص في األدوبي كونكت؟

 

 وجو كذلك. شخصًا مشغوًال.ستغدو  مھًال، روس ھاوسلي. رائع. حسًنا.
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إذن علینا أن نلخص، لین ومیلتون ومنال وكیث درازك وروس ھاوسلي وجو  رائع.

 وبول ویلسون.

 

 

أحتاج وحسب للتحقق من بضعة أمور مع  ألیسا، إنني متحمس لتقدیم المساعدة.  ناریل كالرك:

 جدولي المزدحم حالیًا.

 

 

  رائع، شكًرا.  ألیسا كوبر:

 التطوع، حسنًا. ل أردت التحدث أم التطوع؟شیاودونغ، ھ

بالعودة إلى القائمة كاملة، لین ومیلتون ومنال  وصلت إلى بول ویسلون. ممتاز.

شكرًا لكم  ممتاز. وكیث درازك وروس ھاوسلي وجو وبول وناریل وشیاودونغ.

 إنھا یولیو أو ما شابھھ للقیام بذلك. 15جمیعًا على تطوعكم بوقتكم ما بین اآلن و

 رائع. وثیقة طویلة، إال أنھا تستحق بالتأكید.

 

 وكانت مجرد مناقشیة لوجستیة. أعتقد بأن ھذا كل ما لدینا بالنسبة لذلك القسم فعًال.

 أجل، كان ھذا كل ما لدینا.

 

لذا یمكننا أخذ استراحتنا أو یمكننا تمضیة ساعتنا في تنفیذ خطوات متعددة ومن ثم 

 نأخذ االستراحة.

 

 

لم أتطوع إلى تلك المجموعة ألن لدي أمور أخرى كثیرة للقیام بھا. ولكن ھل  عذًرا.  استیھ:كافوس أر

تعتبر تلك المجموعة متاحة في حال كان لدینا بعض المشاركات العرضیة للمساعدة 

 شكًرا. والمساھمة، سنتمكن من القیام بذلك؟

 

 

ن أننا دوّنا بعض األسماء لذا لدینا أردنا وحسب التأكد م بالتأكید. نعم، بالطبع.  ألیسا كوبر:

إال أن أي شخص یرغب إجراء تقییم اقتراح  أشخاص ومتابعة من ھم متورطین.

 مجّمع في موضع ترحیب للقیام بذلك.
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أظن بأن السؤال اآلخر ھو في الجولة األولى من ھذا، وأدى األشخاص في بعض 

أود ترك ھذا  كمجموعة.الحاالت ھذه التقییمات بمفردھم وعملوا في حاالت أخرى 

على األفراد الذین تطوعوا للتو لتحدید فیما لو رغبوا بالعمل كمجموعة أو بشكل 

 ال أرى أیة أفكار قویة. فردي، ما لم یكن لدى أي شخص أفكار قویة حولھ حالیًا.

إذا أحببتم العمل في فریق،  إذا أحببتم العمل بأنفسكم، یمكنكم العمل فرادى. حسًنا.

 لعمل في فریق.یمكنكم ا

 

 [ ضحك ] 

 

وبالتالي یمكننا إما أخذ استراحة أو تمضیة ساعة بالتحدث عن تنفیذ خطوة  حسًنا.

 متعددة.

 

 

 لم نقم بأي شيء بعد. أخذ استراحة من ماذا؟  ملتون مولر:

 

 

أسھا أود قول أننا نسیر بجھد، وبالتالي سننتقل إلى تنفیذ الخطوة المتعددة، والتي سیتر  ألیسا كوبر:

 باتریك.

 

 

لذا فقد یكون ھذا بمثابة مناقشة أول سؤال مثیر لالھتمام والذي  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 لذا ھل یمكننا عرض الشرائح؟ سنجریھا الیوم ومن ثم قد نحتاج إلى استراحة.

 

مة إذن للبدء بھذه المناقشة، فقد شاھدنا جمیعًا المناقشة التي جرت على القائ شكًرا.

لدینا بیان من بول في اجتماعنا السابق عبر الھاتف وكذلك في الرسالة  البریدیة.

 البریدیة التي أرسلَتھا البارحة.

 

فقد قررت القیام بھا على ھذا  – أود صیاغة المناقشة بعض الشيء، وسوف أقوم بھا

 النحو.
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زلنا ننتظر ، فما ICG لـأو مجرد االعتراف بذلك  –أوًال وقبل كل شيء، أرى أنھ 

الحصول على ردود من كافة المجتمعات الثالثة، بأننا بدأنا إجراء ما قبل التقییم لكي 

لذا فإن ھذا ھو  ال یختلط لدینا بتلقي أو لدینا بتلقینا ردود من كافة المجتمعات الثالثة.

 األمر األول والذي یعد من المھم تذكره حقًا.

 

وھذه ھي من حیث  – علینا القیام بـوعندما نحصل على الثالثة كافة، یتعین 

وأعتذر إن استخدمت  فقد دونُت ھذا للتو ھذا الصباح. األشخاص العادیین نوعًا ما.

وقد تكون  إال أنھ یجب علینا إجراء تقییم للتقییم الذي ناقشناه للتو. عبارات خاطئة.

 ردود لذلك.الحالة بأن علینا إرسال األسئلة إلى المجتمعات التشغیلیة والحصول على 

فقد قررنا  – ویجب علینا أن ویجب علینا إنشاء اقتراح ما ووثیقة مجّمعة نوعًا ما.

وسنناقش ذلك الحقًا  بأننا سننفذ فترة التعلیق العام على ذلك لرؤیة ما یعتقده العامة.

 الیوم وغدًا، طریقة القیام بذلك.

 

كان لدیھم للقیام بھ  القیام بأي NTIAویتعین على  .NTIAومن ثم سنسلم ھذا إلى 

ویتعلق جزء من ذلك بالتأكید بـ، كما یعلم جمیعكم،  قبل حدوث االنتقال الفعلي.

 وسألنا كذلك المجتمعات التشغیلیة عن مقدار الوقت والجھد المطلوب للتنفیذ. بالتنفیذ.

 

المرور علیھا وحسب،  ICGولذا ھذه ھي الخطوات المختلفة التي یتعین علینا في 

وبأن كل خطوة من ھذه  – غي علینا سوى تذكر ذلك وتذكر أن ھنالكوال ینب

 الخطوات تستغرق وقتًا.

 

 الشریحة التالیة من فضلك.

 

إذن من إحدى القضایا التي أراھا شخصیًا، ال أتحدث بصفتي الرئیس أو بإجماع 

المجموعة، ولكن من جانبي الشخصي، وھو شعوري عندما أقرأ ما یقولھ األشخاص 

وعندما أقرأ ما یكتبھ األشخاص وعندما أسمع ما یقولھ األشخاص، وقد  – وكذلك

وقد یكون ھذا مثیر للریبة قلیًال  أرى بعض االلتباس حیال ما ھو مطلوب من التنفیذ.

  كذلك لوجود أمور مختلفة من الممكن حدوثھا بالتوازي.
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بیل المثال، على س إال أنني أشعر على وجھ التحدید یبدو بأننا نخلط بضعة أمور.

، وأنشطة ما بعد التسلیم قبل NTIAالتي تؤدي إلى تقدیمھا إلى  ICGأنشطة 

وبالتاكید، ما الذي یستطیعھ كل واحد من المجتمعات  االنتقال، واالنتقال بحد ذاتھ.

ونرى في اقتراح  التشغیلیة القیام بھ أو ینبغي القیام بھ قبل وأثناء وبعد االنتقال.

، على سبیل المثال، فقط ألخذ مثال، بأنھم یصفون ما ینبغي أسماء مجموعة العمل

القیام بھ أثناء وبعد االنتقال وما تبدو علیھ الحالة سواء أثناء وبعد االنتقال وذلك ألن 

 االنتقال لحد ذاتھ ال یعد أمر یجري فقط في ثانیة.

 

 – األشخاص وكما الكثیر من لذا آمل حقًا بأن نتمكن من إجراء مناقشة بّناءة. – لذا

 ، فقد كنا نتحدث عن ھذا من قبل بطرق شتى.ICGكما أشار الكثیر من أعضاء 

ألنھ  ICGونود حقًا تسویة المناقشة بحیث نتفق حول الطریقة التي سنعمل بھا في 

كما شاھدتم للتو على الجدول الزمني الذي أشارت إلیھ ألیسا، لدینا جدول زمني قوي 

ویعني  سواء بالتحدید في یولیو وسبتمبر. ICGللقیام بھا في لدینا أمورًا كثرة  للغایة.

ھذا أننا بحاجة لتمضیة أكبر قدر ممكن من الوقت على المسائل الموضوعیة ولیس 

 على عملیاتنا الداخلیة الخاصة بنا.

 

لذا وبھذا باعتبارھا األساس، أود البدء بإعطاء الكلمة لبول، بول ویلسون، لذا بوسعھ 

 ومن ثم سأتیح المجال لآلخرین. ھذا كسیاق.توضحي مركزه ب

 

 بول، ھل أنت موجود؟

 

 

 ھل یمكنكم سماعي؟ أنا.  بول ویلسون:

 

 

 تفضل بول. نعم، یمكننا سماعك.  باتریك فالتستروم:
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 – في الواقع، یصلني صوت صدى عاٍل جدًا حسًنا.  بول ویلسون:

أعتقد بأنھ لم  ي الماضي.إذن إذا قدمت اقتراح على ھذا النھج، بضعة اجتماعات ف

وأشرُت إلیھ في  حصلُت على بضعة ردود. لم ُیالحظ جیدًا، أعتقد. – یكن جیدًا

كانت فكرة  وأعتقد بأنھ كان ھنالك لبس على ما تحدثُت عنھ. االجتماع األخیر.

 – الرسالة البریدیة التي أرسلتھا قبل بضعة ساعات

ھل من المفید بالنسبة لي الخوض  الة.ُمّروا على النقاط التي طرحتھا في تلك الرس

 – في ذلك؟

 

 إذا كان ال بأس بھ بالنسبة لك یا باتریك، تلك ھي الطریقة التي سأخوض بھا. 

 

 

إذن أعتقد بأنھ  نقاطك. ICGبول، للرد على سؤالك، أعتقد بأنھ قد قرأ كافة أعضاء   باتریك فالتستروم:

إذا  – یحك والتحدث بوجھ التحدید عنیمكنك االنتقال إلى المرحلة التالیة في توض

رأیت النقاط األخیرة التي تتحدث عننھا حول التنفیذ التدریجي أو التنفیذ المرحلي، 

ألنھ إذا نظرُت إلى الجدول الزمني  ICGوما تعنیھ فعلیًا بذلك في سیاق عمل 

ھ للقیام بھ، أود توضیح بعض الشيء لما تعنی ICGواألمور المختلفة التي یحتاجھا 

 .30بإتمام أمور شتى قبل سبتمبر 

 

 

سأطفئ مكبر الصوت ألنھ  لست متأكدًا بالكامل إذا كنُت واضحًا. – لسُت حسًنا.  بول ویلسون:

 یصلني صدى صوت ال یحتمل.

 

 – من ثالثة اقتراحات والتي أعتقد أنھا – أعتقد أن الفكرة بسیطة، فقد حصلنا على

وسیتم  ینفذ الخطة بالفعل وقد نفذ الخطة. – غالري ستریكلین لقد قلت بوضوح فعًال.

ومن  إنھ افتراض افتراضي من جانبي. – من الممكن .IANAإعادة تجدید عقد 

 IANAالممكن إعادة تجدیده بطریقة حیث تستمر فقط لتطبیقھ على مجموعة وظائف 

 األسماء. – المتبقیة

 

 – ا منذ ذلك الحینالتحضیر ھذ – سبتمبر، أعتقد، ھل 30لذا ما یحدث بین اآلن و

 ھل ھو واضح بما یكفي أو یتوقف ھناك؟ – IANAجدال 
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 ألیسا؟  باتریك فالتستروم:

 

 

إذن فإننا نواجھ مصاعب كثیرة مع صوت بول الغیر واضح فیما لو كان المشكلة من   ألیسا كوبر:

ن إذا كان من جانبھ، سنضطر إلى المضي حینھا، أعتقد، ألنھ وإ جانبنا أو من جانبھ.

وإذا كان من جانبنا، یمكننا محاولة  انتظرنا حتى وقت آخر، لن یتم إصالحھ.

أرى ذلك  حسًنا. إصالحھ حاًال واالستمرار أو یمكننا أخذ استراحة، ألیس كذلك؟

كنت أشعر بالفضول وحسب في حال یمكننا سماع  بوضوح أن الجسر ھو المشكلة.

 أي من األشخاص اآلخرین عن بعد بشكل أفضل.

 

 

األدوبي كونكت  – وقد حاولُت لدي المشكلة ذاتھا. أنا دانیال. ال أظم یمكنكم سماعي.  انیال كارینبیرغ:د

 – إلزالة الصدى.

 المشكلة لیست من جانبنا قطعًا. 

 

 

ربما ینبغي علینا أخذ استراحة ونحاول إصالح  ال أكاد أسمع ما قالھ دانییل للتو.  ألیسا كوبر:

 ص. 11:00استراحة حتى الساعة  حسًنا. سًنا.ح ھل ھذا عملي؟ الصوت.

 استمتعوا.

 

 [ استراحة ] 

 

 

عاد جسر  سنحاول البدء مجددًا، لذا من فضلكم اتخذوا مقاعدكم. مرحبا بكم جمیعا.  ألیسا كوبر:

 الصوت، لذا یمكننا بالفعل إجراء حوار حیث نتمكن من فھم بعضنا البعض.
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 ھّل اتخذتم مقاعدكم یا رفاق؟ فالتستروم ھنا الفتتاح االجتماع مجددًا.باتریك  حسًنا.  باتریك فالتستروم:

 

وصلتنا معلومات بأن الصوت أفضل، لذا أود محاولة إعادة بدء المناقشة وإعطاء 

 الكلمة لبول.

 

 

 ھل یمكنك سماعي یا باتریك؟ مرحًبا.  بول ویلسون:

 

 

  آه، إنھا لیًال ونھارًا.  باتریك فالتستروم:

 عودتك، بول.أھًال ب 

 

 

لذا ھل أعتبره أن ما قلُتھ من  شكًرا. ھذا رائع. ال یوجد صدى ھنا أیضًا. جید. حسًنا.  بول ویلسون:

 قبل كان غیر واضحًا؟

 

 

 لم یفھم أحد ما قلتھ من قبل. ینبغي علیك إعادة آخر مجموعة من تعلیقاتك، أجل.  ألیسا كوبر:

 

 

 آسف لذلك. حسًنا.  بول ویلسون:

 

سنصل إلى  – الذي طرحُتھ إلى ذلك البرید أو 10 لـإذن تتعلق النقاط ا حسًنا.

في وضع حیث من الممكن تنفیذ اقتراحات األرقام  – سبتمبر مع 30

بذلك، أقصد، إال أنھ یمكننا  – منفذة بالكامل، إال أنني – لسُت متأكدًا والبروتوكوالت.

نفذة في ذلك التاریخ، بحیث من تنفیذھا إما قبل ذلك التاریخ أو یمكننا اعتبارھا م

المتبقیة والمرتبطة  IANAفقط لوظائف  – مع IANAالممكن مراجعة عقد 

ما أظن من الممكن وصفھا حیث تم تنفیذ  – وذلك بالقیام بھذا، نحقق باألسماء.

إقتراحین من ثالثة اقتراحات مجتمع، االقتراح الثالث والذي سیتم تحدیده بالكامل في 
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أو ربما تحتوي  – ولكن سوف، أعتقد، ال زال لدّي IANAخطة ذلك الوقت في 

 خطوات تنفیذ معینة ما زالت للمضي بھا.

 

لذا تكمن الفكرة بأنھ وبتنفیذ إقتراحین من ثالثة، سنتمكن من تحقیق شيء ما 

للمجتمع، أمر بحیث تظھر تقدم محرز، أمر بحیث من الممكن أن تمثل كذلك كنوع 

ھائي أخیر حیث تعتبر ھذه العملیة على المسار المناسب قبل من االختبار أو تحقیق ن

 اتخاذ الخطوة النھائیة.

 

لذا بعد قول ذلك، لم توضح بذلك القدر، لسُت متأكدًا ما یمكنني قولھ إال أنني سعید 

 شكًرا. بالرد على أیة استفسارات.

 

 

 ألیسا؟  باتریك فالتستروم:

 

 

بشكل أفضل اآلن، على الرغم من أننا ما زلنا نحاول یمكننا فھمك  شكرًا بول.  ألیسا كوبر:

 تحسین الصوت قلیًال، إن أمكن.

 

إذن یا بول، لم أفھم أمر حول رسالتك البریدیة والنقاش الذي أجریناه حول ھذا سابقًا 

في ھذه المجموعة، لدینا إجماع بإرسال اقتراح مفرد إلى  – وھو ما أعتقد أننا

NTIA جزاء.بحیث یتألف من ثالثة أ 

 

 ال أراك تشكك في ذلك، ولكن إذا كنت كذلك، أعلمنا بھا حتمًا حینھا.

 

سبتمبر ذو  30إذا كانت ھذه ھي الحالة، ال أفھم كذلك كیف یعتبر الموعد النھائي 

مجموعة  ICGصلة حینھا، ألنھ وكما أشار باتریك في بدایة الجلسة، لدینا في 

، وبما فیھا NTIAا لالقتراح إلى خطوات حیث نحتاج للمرور علیھا قبل إرسالن

تقییمنا الخاص، وفترة التعلیق العام، وتحلیل التعلیقات، وتتطلب كافة ھذه الخطوات 

سویًا، كما تعلمون، كحد أدنى، وقت كافي حیث أنھ ال توجد طریقة ما لتتمكن 

NTIA وھذا ھو، كما تعلمون،  أي شيء بعد تلقي االقتراح منا. – الموافقة على
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لى جدولنا الزمني القوي للغایة الذي لدینا لكافة الخطوات التي اتفقنا على كذلك ع

قبل  NTIAالقیام بھا، فمن غیر الواضح أن نتمكن من إیصال االقتراح إلى 

 سبتمبر. 30سبتمبر، ناھیك عن أنھ بإمكانھم اعتماد أي منھا قبل  30

 

 لذا ال أفھم حقًا كیف ترتبط تلك المھلة بھذا النقاش.

 

آلن، إذا أردنا التحدث عن إضافة نص إلى خالصتنا التنفیذیة لالقتراح الذي یشیر وا

إلى انفتاحنا في القیام بالتنفیذ المرحلي لالقتراح بعد ما تم اعتماده أو شيء ما على 

ھذا النھج، ال یعد ھذا بالفعل أمر ناقشناه كثیرًا من قبل وإنني سعیدة بإجراء ذلك 

نتفق على إرسال اقتراح مفرد وبأننا ال نزال نتفق حول  النقاش، ولكن أفترض بأن

جمیع الخطوات التي نحتاج اتخاذھا، ال أفھم كیف سیكون من المجدي إرسال 

 سبتمبر. 30االقتراح في وقت حدوث أي شيء في 

 

لذا إذا كان بربما بوسعك التوضیح یا بول ذلك السؤال، حیث سیكون ذو فائدة من 

 أتركھا لباتریك حول مدى رغبتك بإدارة قائمة االنتظار.إال أنني س وجھة نظري.

 

 

لدي قائمة باألشخاص ھنا حیث یودون التحدث، ومن ثم  – لذا أود المرور فعلیًا عبر  باتریك فالتستروم:

 – لـسأدعك یا بول تمر عبر ا

لعلني اخترت  – لذا فإن األشخاص الذین لدي على قائمة االنتظار في ھذا الترتیب

منال، مارتین،  بترتیب خاطئ، إال أن ھذا ھو الترتیب حیث سننجز األمور: أشخاصًا

  اتفقنا؟ جو، دانییل، جاري، كافوس، روس موندي.

 

 وولف أولریتش. 

 

 منال، من فضلك. 
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وشكرًا لك بول على التوضیح، ألنني كنت فعلیًا في حیرة من  شكًرا لك، باتریك.  منال إسماعیل:

لیسا الكثیر من أسئلتي، ألنني عندما قرأت رسالتك البریدیة، أمري أیضًا، وذكرت أ

وتلمح النقاط التسع األولى مرة أخرى إلى التنفیذ التدریجي، ولكن من ثم النقطة رقم 

 ، أعتقد بأنھ أمر متناقض قلیًال مع التسع األولى.10

 

 ومجددًا، لسُت متأكدًا بأي نقطة بالتحدید تقترح أن نقسم التنفیذ.

 

اقتراح واحد، ومن ثم في أي  NTIAإذا التزمنا بإرسال اقتراح واحد وتقییم  أقصد،

 نقة من الزمن تود تقسیم التنفیذ؟

 

ومجددًا، إذا كانت لدینا لمحة عامة بالخطة برمتھا وتم االتفاق على أنھا اقتراح واحد 

كن مرسل، ثم سیكون التنفیذ سخل وسنعلم كافة الخطوات التي نحتاج المرور بھا، ول

بینما ندمج األمر برمتھ ونقّیم ونرى فیما لو كانت ھنالك فجوات أو ثغرات أو 

تضارب أو أیًا كان، مجددًا، ال أرى حقیقة فیما لو كانت المرحلة التدریجیة مالئمة، 

 شكًرا. سبتمبر. 30ومجددًا، لما على وجھ التحدید 

 

 

 مارتن؟  باتریك فالتستروم:

 

 

 معكم ھنا مارتن بویل. .شكرًا باتریك  مارتن بویل:

 

أجل، بال شك أنني واجھُت صعوبات مشابھة في فھم أن ألیسا قد صاغت بشكل رائع 

سبتمبر، لن یستعد أي شخص للمضي ألننا  30في البدایة، ویبدو ھذا بالنسبة لي أن 

 من النظر فیھ. NTIAلم نحصل على اقتراح، اقتراح موحد مشترك بحیث تتمكن 

 

بأن فكرة التنفیذ التدریجي لیس أمر غیر معقول بالنسبة لنا للنظر فیھ، إال أنھ یبدو لي 

لذا طالما أننا نحافظ على التماسك ما بین أسطر التنفیذ الثالثة المختلفة االقتراح، 

وأعتقد أن من إحدى األمور التي نحتاج القیام بھا لذلك أال وھو العودة إلى كافة 

نظر إلى، من اقتراحاتھم، ما یمكنھم القیام بھ المجتمعات التشغیلیة ونطلب منھم ال
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فعلیًا، وما ھي المفاوضات التي یمكنھم إجراءھا، وما ھي التحضیرات التي یمكنھم 

النھائیة، ومن ثم استنادًا على ما أنجزوه، وما ھو  NTIAالقیام بھا، قبل اتفاقیة 

طلبنا منھم  ، في حالNTIAاالقتراح الذي سیشق طریقھ قدمًا للتنفیذ، بحیث أن 

من  NTIAإجراء اقتراحات تدریجیة، أو ربما مقدمات تدریجیة، بحیث تتمكن 

رؤیتھا واالتفاق علیھا وتتمكن من التحلي بالثقة في مراحل االقتراحات التدریجیة 

 المختلفة للمضي قدمًا، بحیث نحافظ على االتساق بین المواضیع الثالثة المختلفة.

 

أنك وضعت إصبعك تمامًا على نقطة مھمة، ولكن أعتقد بأن لذا، أجل،، أعتقد یا بول 

الفكرة التي نود إنھائھا باستمرار أمور معینة دون تفكیرنا من خالل العواقب ھو بال 

 شكًرا. شك بالنسبة لي فكرة في غایة الصعوبة.

 

 

 جو؟  ألیسا كوبر:

 

  

إلى بضعة أوقات مختلفة  توصل ھذا الموضوع – أجل، إنني جو الھادف. شكًرا. جوزیف الھادف:

أعتقد بأن جمیعنا  وتوصل إلى صیغ مختلفة قلیًال، كما تعلمون، أعتقد بأن ألیسا محقة.

 ال زلنا نفكر بعمق بعض الشيء حول ما تعنیھ ھذه الصیغ.

 

إما قول نعم أم ال على  NTIAأعتقد بأن فكرة تقدیمنا اقتراح مشترك، وتقرر 

 ثیر حیث ال یزال كل شيء بحاجة ألن تكون سویة.االقتراح المشترك، بمثابة حدث م

 

وقد تم  – وإذا كان ھنالك طرق بعد االقتراح المشترك لمضي بعض المجموعات

قبول وجود طرق لمضي بعض المجموعات بشكل أسرع من مجموعات أخرى دون 

خلق قطع االتصال في اتساق اإلنترنت ألنھ، وكما تعلمون، یكون الجواب ما یقومون 

یعتمد بالضرورة على التغییرات الحاصلة في المجموعة االخرى، ال بأس  بھ ال

ال أعتقد بأن الجمیع مضطر لالنتظار سویة طالما أننا ال نزعزع  حینھا بذلك.

 استقرار أي شيء.
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تعلمون، أواصل رؤیة ما بین األسطر أمر یبدو كما أننا نقطع مجددًا قطع  – إال أنني

 جل استیعاب تاریخ وھمي ال معنى لھ بعد اآلن.من أ – من االقتراح، وإنني

 

 لذا أظن بأنھ ال زال توضیح ألیسا بمثابة جوھر المسألة بالنسبة للجمیع.

 

 

 دانیال؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

االستمرار  – لقد تم ذكر معظم ما رغبت بقولھ فعلیًا، ولكن أظن أن األمر المھم ھو  دانیال كارینبیرغ:

أنھینا عملنا، أرسلنا وثیقة واحدة تتطلب تقدیمھا إلى  – ارتین، بمجرد ما أنبما قالھ م

NTIA  عبر مجلس إدارةICANNفي  – ، ینبغي وجود مرونة في طریقة مرحلیة

 إیجاد طریقة مرحلیة إلنجاز األمور.

 

أعتقد بأن االھتمام الذي اسمع في مجتمع األرقام متعلق بتعقید اقتراح مجموعة عمل 

والوقت الذي ستتطلبھ إلعداد كافة ھذه الھیاكل وما الذي یراه العدید  CWG المجتمع

في مجتمع األرقام فعلیًا كأمر ال یحتاجونھ وربما قد ال یحتاجونھ للمشاركة. وبالتالي 

لمجتمعھم بالتحدید في حال اتخذ  – دعونا نستخدم العبارة الشائعة "محبط" – سیكون

السنوات لتحدید كافة ھذه الھیاكل وتنفیذ كافة ھذه التنفیذ مجددًا أفضل أجزاء من 

 الھیاكل أخیرًا.

 

 لذا أعتقد بأنھ أمر ینبغي علینا إبقاء أذھاننا مفتوحة علیھ.

 

بال شك توجد رسالتین مختلفتین كما أرى ھنا من مجتمع األرقام، بما أن بول  – وھو

نبقي أذھاننا مفتوحة  ینبغي أن – األول وھو ما ینبغي أن ننظر في مرحلیة أظھرھما.

أنا بالفعل أدعم  على التنفیذ المرحلي، كما قلت للتو وكما قال مارتین، وآخرین كذلك.

 ذلك بالكامل.
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حول عندما نستعد، وھو موضوع جدول أعمال  NTIAواألمر الثاني وھو الرد على 

 إال أن ھنالك، أعتقد، قدم مجتمع األرقام نقطة رائعة وذكروا "بقدر ما مختلف.

یساورنا القلق، كما تعلمون، بإمكان المرء المضي كحالة متوخاة أصًال"، إال أنھ 

 لقد انتھیت. موضوع مختلف تمامًا لما نناقشھ حالیًا.

 

 

  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 

 جاري؟ 

 

 

ل مع أتفق بالفع تعتبر عملیة الموازاة مناسبة. التدریج مرة أخرى. أنا جاري آركو. جاري آركو: 

بول، على الرغم من أنني أتفق كذلك مع التعلیقات التي تم تقدیمھا باألخص تلك من 

 ألیسا، حول، كما تعلمون، ما نتناولھ ھنا بالتحدید.

 

أقصد،  – أعتقد ربما نتوصل إلجماع بالفعل حول، كما تعلمون، إرسال اقتراح فردي

 أننا نسیر نحو إرسال اقتراح فردي، خطة قدمًا.

 

تعلمون، ال زال من الممكن إنجاز جزء التنفیذ من ذلك بطرق مختلفة عدة، ولكن، 

وأعتقد بان غالبیة المشاریع الكبیر في العالم الحقیقي ال یمكنھا اإلنتھاء كما 

  وھذه أحدھا. المعامالت الذریة.

 

والتي یجب إتمامھا، كما تعلمون،  Zو Yو Xلذا في الواقع، ستكون، كما تعلمون، 

  والتي من الممكن إتمامھا بالتوازي. Cو Bو Aمن ثم بتتابع، و

 

ستشیر إلى ذلك، تعلمون، مع الزیادة على ذلك البیان، تعلون،  ICGوإذا كانت 

بتوضیح األمور الفعلیة التي قد تحدث بشكل مستقل، وما ھي التبعات، ومن ثم أعتقد 

ن، ھذه ھي الخطة، ھذا حیثما نح – وذلك، تعلمون، ھذا بأنھ سیكون أمر جید عمومًا.

ومن الممكن تنفیذ ھذه األجزاء من الخطة بالتوازي دون مراعاة اآلخرین، ویوجد 

 ھنا أجزاء أخرى یستلزم ترتیبھا تسلسلیًا لھذه وھذه األسباب.
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وكذلك سأتشارك معكم بعض المخاوف المشابھة  أعتقد بأنھا ستكون ذات فائدة كبیرة.

 شكًرا. التي كما فعل دانییل.

 

  

  شكًرا جزیًال.  اتریك فالتستروم:ب

 

 كافوس؟ 

 

 

 شكًرا لك، باتریك.  كافوس أراستیھ:

 

وھو بصیغة وورد، وضغطت على  –أوًال وقبل كل شيء، نظرت إلى میثاقنا و

 وربما لم أدرجھا بشكل صحیح. لم أجد التنفیذ في المیثاق. المفتاح للتنفیذ.

 

إال أنھ قد تم طرح قضیة التنفیذ  شراف.وبالتالي یتحدث میثاقنا عن خطة انتقال اإل

حیث تطلب  ICGفي خطاب إلى رؤوساء  NTIAعلى األقل بشكل رسمي من 

 توفیر الوقت الذي سیتم بھ تنفیذ الخطة. CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

 

وإذا تذكرنا، فقد طرحت السؤال بأن قضیة أو مصطلح "التنفیذ" ھو أمر ینبغي علینا 

 ق شدید، ألنھ قد یحتوي على بعض المعاني المختلفة.التفكیر بھ بعم

 

ربما ینبغي أن نكون متسقین مع میثاقنا وسنواصل إجراء خطة مفردة موحدة النتقال 

وینسخ إلى  NTIAالنتقال اإلشراف على  ICGاإلشراف وسیتم تسمیة ذلك اقتراح 

ICANN. .تنفیذ، سیكون وفي ال وفي ذلك التقدیم، سنفتح قسم أو عنوان تحت التنفیذ

سیكون القسم الفرعي األول تنفیذ عالمي أو مجمل أو كامل  لدینا قسمین فرعیین.

 لخطة االنتقال لإلشراف.

 

وبموجب ذلك، ال زلت بفكرة أننا لن نكون في موضع لتقدیم أي مدة واضحة ومحدة 

  ألن بعض القضایا خارج عن سیطرتنا.
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أنھم یناقشون قضایا عدیدة ، حیث CCWGوفي مجموعة العمل عبر المجتمع 

وذلك لكي ینفذ المستشار القانوني ما كتبتھ مجموعة  – وأفكار المستشار األولیة

 ، وربما سیخضع لتغییر ما وقد یكون أكثر تعقیدًا.CCWGالعمل عبر المجتمع 

 لذا فھي بمثابة أمر ینبغي علینا ذكره. .2016وتتطلب مدة تصل إلى یولیو 

 

لذلك التنفیذ، ینبغي علینا أن نضع شيء "تنفیذ  2م الفرعي إال أنھ وبموجب القس

 تدریجي" أو "تنفیذ تزایدي" أو "تنفیذ مرحلي". 

 

وفي الوقت الحالي بالنسبة للمناقشات، وعدم وضعھ في ذلك االقتراح حیث یمكننا 

القول بأننا تلقینا من اقتراحات المجتممعات للتنفي بطریقة تدریجیة تخضع لما ذكره 

مالئنا الممیزین دون أي تأثیر سلبي أو أثر على الجزء اآلخر من انتقال أحد ز

 اإلشراف.

 

ولدراسة اإلیجابیات والسلبیات من ذلك، ال أعتقد بأن مع الوقت القصیر للغایة الذي 

إال أنھ ینبغي علینا في أي حال أال  لدینا ھنا سنتمكن من إبداء بعض الرأي على ذلك.

  ل یمكننا مناقشة ذلك.نرفض الفكرة إجماًال، ب

 

وبمناقشة ذلك، فإننا بحاجة لتشكیل مجموعة صغیر مع شخص ما یترأس تلك 

یولیو أو في أي  15ولكن بالنسبة لآلن والمرة القادمة حیث سنتناقش،  المجموعة.

ومع  وقت آخر، ستتضح لنا صورة اإلیجابیات والسلبیات لذلك التنفیذ التدریجي.

األول، تنفیذ كامل مع ذلك النص  خیارین: NTIAنھائي إلى ذلك، یحتوي االقتراح ال

 والثانیة ھي التنفیذات التدریجیة. الذي ال توجد لدینا معرفة كاملة بكافة نواحي التنفیذ.

 

وكذلك سیتم تقدیم تعلیق نھائي من  NTIAوسیتم اتخاذ القرارات النھائیة عبر 

ICANN  وذلك ألنICANN  لـوثیقتنا مفوضة بتقدیم التعلیق على NTIA  لترى

 فیما لو كان التنفیذ التدریجي ھذا مفید أم ال.

 

 وھو أمر بین اإلثنین إجماًال بنعم أو ال.
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وھو أن  RIRإال أن سؤالي إلى بول ومجموعة مزودي امتداد اإلنترنت اإلقلیمیین 

بغض النظر عن العبارات التي یستخدمھا بعض الزمالء "مثّبط" "محبط"، ال  – ما

 قد بأنھا طریقة مناسبة لقول أننا نثبط أو نحبط أي شخص.اعت

 

ما الذي سیخسره مزودو امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون إن لم یكن لدینا ذلك التنفیذ 

ھل یواجھون أي صعوبة  أي تأثیر على عملھم؟ – ھل تحتوي أیة توجیھ التدریجي؟

جة إلى ھذا النوع من ال أعتقد أنھم بحا في االستمرار بالطریقة التي عملوا بھا؟

 – بعض من مجتمعنا، حتى وإن إبتدأوا البارحة یمكنھم االستمرار. الشكلیات بتاتًا.

ألي شيء من وجھة  – فقد قلُت مرات عدة في اجتماعاتنا بأنھم لیسوا مضطرین ألي

 إال أنھ ومن وجھة نظر قانونیة، أجل، االقتراحات الثالثة سویة. نظر عملیة.

 

تفضلت بتحدید ما ھي أوجھ القصور بغض النظر عن التثبط أو أیًا  لذا یا بول، ھّل

ھل لدیك أي أوجھ  ھل تخسررون أي شيء على اإلطالق؟ كان أسلوب التحبیط.

ھل ھنالك أي تناقضات أو تخفیضات في االنتاج وفي الكفاءة وما شابھ ذلك  قصور؟

ع منك ما سنخسره إذا أود وحسب السما ال یعني ھذا أنني ال أؤید البحث. وھلم جرا؟

 شكًرا. لم نأخذ ذلك باالعتبار على اإلطالق.

 

 

وأود تذكیر األفراد بأننا ما زلنا نمر بجولة أولیة من التعلیقات ومن ثم  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 أود إعطاء الكلمة لبول مجددًا.

 

ومن ثم أبدأ  إذن لدي روس موندي وولف وجان جاك، ومن ثم نعید الكلمة إلى بول

 من جدید.

 

 أنا روس موندي.

 

 

أود فقط طرح التعلیق ھنا حیثما أعتقد بدء ھذه المجموعة من  شكًرا لك، باتریك.  روس موندي:

 بالسؤال عن اإلطار الزمني المتعلق بتجدید العقد. NTIAالمناقشات حول قضیة 
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أو إخراج مجتمع أو  وقد كان تفسیري لھذا النقاش على األقل بأن اقتراح بول بإعفاء

ولكن على األقل ھذه  ال أعلم إذا كان ھذا التفسیر صحیح. اثنین من العقد بشكل فعال.

 ھي طریقة تفسیري القتراح بول بشكل أساسي ھنا.

 

وأود التدخل بعد قراءة العقد كامًال مرات عدة، وبالنظر إلى كیف تم ھیكلتھا، وحقیقة 

 لطلب تقدیم االقتراح ھو جزء من العقد فعلیًا.على المكالمة المفتوحة  IANAأن رد 

 ولدیكم وثیقة مدرجة في غایة التعقید.

 

وبعد التعامل مع العقود الحكومیة في الوالیات المتحدة لسنوات عدة، فإنھا في معقدة 

للغایة للتغیر، وباألخص شيء ھذا القبیل حیث تتضمن مجموعة من األمور المناسبة 

  ترة تعلیق عامة كبیرة.وتستدعي ف أوسع نطاقًا.

 

وأعتقد بأن ھذا غیر عملي تمامًا للنظر أیضًا في إحداث تغییر عقد رسمي على العقد 

 الحالي.

 

واآلن، في المقابل، إذا أسئت فھم اقتراح بول ھنا وھو أمر آخر من ھذا القبیل، 

بصیاغة بعض االقتراحات التي  – دعونا نحاول المضي ببعض األفكار، ببعض

مطلوبة لبعض الجھات التنظیمیة الجدیدة حیث یجري فریق عمل ھندسة ستكون 

وقد  ICANNومزودو امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون اتفاقیات مع  IETFاإلنترنت 

لذا إذا كان ھذا اقتراح  .IANAاقترح مجتمع األسماء اآلن ما بعد مرحلة انتقال 

مسودات أو أمور العالقة مع یقدمھ بول حیث ینبغي علینا المضي قدمًا بالنظر إلى ال

تلك المجتمعات أو تجمیع ثالث مجتمعات سویًا الیجاد كیف سیجمعون ھذه القطع 

  أعتقد أن ھذا كان اقتراح جید للغایة. المفصلة، سأدعم ھذا وبشدة.

 

ولكن من إحداث تغییر في منظور العقد للعقد الحالي، أعتقد بأنھ مجرد أمر مستحیل 

 شكًرا. فعلیًا.

 

 وولف أولریتش؟ شكًرا.  اتریك فالتستروم:ب
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 أولریتش یتحدث.-وولف شكًرا لك، باتریك.  أولرییتش نوبین:-وولف

أود االنضمام لما بینتھ لنا قبل االستراحة حول میثاقك، حیث یجب علینا تقسیمھ وأن 

وما بعد  NTIAنكون واضحین في المراحل التي نجریھا قل إرسال االقتراح إلى 

 ذلك.

 

إنني في غایة الوضوح من أنھ قبل إرسالنا االقتراح األول، یجب أن یكون اقتراح و

 وثمة سؤال من ألیسا لتوضیح ذلك. یجب أن یكون في غایة الوضوح. واحد مفرد.

 

أو ستكون ھنالك أیة فرصة للتوصل إلى اقتراح  – ال أعتقد بأن لدینا أي فرصة

الك شكوك حیث ربما تكون مجموعة مع اقتراحات منفصلة ألنھ قد تكون ھن – ینص

ھذا ھو األمر  غیر مستعدة القتراحھم في الوقت المناسب. CWGعمل المجتمع 

 األول.

 

وفیما یتعلق بالتنفیذ، فإنني متاح كذلك، كما ذكر كافوس، بعد ذلك لمناقشة 

وقد یكون ھنالك تنفیذ  االقتراحات المقمة بمن یأتي أوًال أو بموجب أیة شروط.

 عتمادًا على احتیاجات المجتمعات المنفصلة.مرحلي ا

 

لذا قد تكون ھنالك  وھو األمر ذاتھ، إذا كان لدیكم مثال ما، إذا أنشئتم جسر كبیر.

 وثمة سائقو دراجات. وثمة مشاة عابرین. ثمة محامین لنقلھم. متطلبات مختلفة لذلك.

وفي النھایة،  ن.یمكنكم فتح مرحلة ھذا الجسر لسائقي الدراجات والسیاح وللمحامی

ھذا ما یسعنا مناقشتھ بعد ذلك عقب  إنھ جسر واحد حیث یتعي علیكم توفیره لذلك.

 شكًرا. تقدیمنا ھذا االقتراح باعتباره اقتراح فردي.

 

 

 شكًرا. باتریك فالتستروم:

 

 جاك؟-جون 
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  رًا ھذا الصباح.عذرًا، لقد وصلت متأخ ھذا جان جاك یتحدث. شكًرا لك، باتریك. جاك سوبرینات: -جون

أتفق مع ألیسا وكافوس وغیرھم ممن  النقطة األولى حول المبدأ. ھناك نقطتان.

أعتقد بأنھا نقطة  أشاروا إلى أننا نترقب تسلیم اقتراح موحد أو مدمج مفررد لالنتقال.

 مھمة للغایة.

 

والستخدام مثال وولف أولریتش الذي استخدمھ للتو، فإنني أؤید وبشدة قیاس جسر 

إال أنھ یجب أن یكون اقتراح  قد تكون ھنالك مسارات مختلفة وأمور مختلفة. مفرد.

 موحد واحد.

 

وقد ذكر في مرحلة  أما النقطتي الثانیة فھي بالفعل حول ما اقترحھ كافوس سابقًا.

التنفیذ، إذا وصلنا إلى ھذا الحد، وإذا اتفقنا جمیعًا على ذلك التحلیل، یفترض بنا 

وسیكون المسار  كما تم تقدیمھ. – سیكون الخیار األول دیل ما.حینھا اقتراح ب

فقد كان شيء یخص الوقت،  ال أذكر الكلمة. أعتقد بأنھ ذكر إنسیاب الوقت. – الثاني

، ربما ینبغي علینا حینھا تقدیم تلك ICGوكان اقتراحھ إذا كان ذلك شعور  متباین.

مستعد للمشاركة في ذلك الجھد، وأنا  الفكرة لبحثھا من خالل مجموعة صغیرة منا.

 إذا وصلنا إلى ذلك.

 

األمر االول، یجب علینا  لذا أظن بأن ھاتین النقطتین التي أردت اإلشارة إلیھما.

أما األمر الثاني  االلتزام بالمبدأ، حیث یعتبر شامل بالنسبة لنا القتراح موحد واحد.

أعتقد بأنھا تتمتع بمیزة  ول.فھو أنھ ینبغي علینا أال نخرج عن سیطرة رفض اقتراح ب

اإلشارة إلى عدة أمور معینة والتي تعتبر على األقل أسئلة صحیحة، من جانبھ ومن 

 جانب اآلخرین.

لذا إذا اتجھنا أسفل ذلك المسار، ینبغي علینا حینھا تشكیل مجموعة صغیرة ضمن 

ICG .شكًرا. لبحثھ بعمق 

 

 

 شكًرا جزیًال. باتریك فالتستروم: 

 

 فضل.بول، ت 
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 ھل یمكنكم سماعي؟ شكًرا لكم جمیًعا. حسًنا.  بول ویلسون:

 

 

 أجل، نسمعك بصوت عالي وواضح. باتریك فالتستروم: 

 

 

 لذا سأحاول أال أتحدث بسرعة كبیرة. أدرك بأنھ كان ھنالك اضطراب ما سابقًا. بول ویلسون: 

األمور بالكامل ألن الرسالة البریدیة التي أرسلتھا لم توضح  – أعتذر بأن المكتوب

 ھذا ما قصدتھ، بال شك.

 

فقط االقتراح، أدرك  بالطبع ال. فقد كانت الفكرة التي فكرت بھا واضحة بما یكفي.

الفكرة ھي، نحن  بالكامل القلق في حال كان ذلك التفسیر؛ إال أنھ لیس ما أقصده.

لخطة إلى مكلفون بإصدار خطة واحدة إال أنھ من الممكن تنظیمھ وسیحظى تنظیم ا

 فقد حاولُت توضیحھ وأعتقد أن األشخاص یعترفون بھ. خطوتین أو ثالثة بفوائده.

 

وأفترض، بصراحة، لم  وما لم أوضحھ ما ھو افتراضي الخاص بالجدول الزمني.

ولم أعلم  سبتمبر. 30أعرف بأننا تخلینا في النھایة وبغیر رجعة عن أي إنجاز في 

تبّدل مرات عدة وھو فقط بنسخھ الحدیثة والتي  أقصد، لدینا جدول زمني بذلك فقط.

الصف  – دعوني أرى – یبدو أننا أدخلنا جدول زمني مطول ووقت مطول لخطوات

وبالتأكید، إذا  الذي یبدو أنھم مددوه. ICG، فترة التعلیق العام وتحلیل 15و 14

 ر.سبتمب 30لن نتمكن من تقدیم أي شيء في  – أبقینا طول المدة تلك، حینھا لن

 

ولست في  – ولكن إذا كان ذلك مستحیًال لذا فقد توقعت أننا حظینا بفرصة للتكیف.

المجادلة حیالھ، دعونا حینھا من فضلكم ننظر إلى االقتراح  – مركز لمناقشتھ فعلیًا

سبتمبر مع توقیت محدد لعملیة ذات  30على أنھ ثابت دون موعد صریح في 

لذا أتقبل ھذا، وأنا راٍض إذا بلغ  الحقًا. ویجب تحدید عدة خطوات خطوات متعددة.

 االقتراح ذلك القدر.

 

وردًا على كافوس، فإن ما یقلقني حیال التأجیل و، في حقیقة األمر، ما یقلق حیال 

سبتمبر ھو أنني متأكد من إمكانیة رؤیتھ أو كما وصفت بأنھا نوع من  30إھمال 
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النتیجة في ذلك الحین ولم أقصد، بعد كل ذلك، كان من المفترض حدوث  الفشل.

 نتعھد إن لم ننجز تلك المھلة عندما یتم إصدار النتائج.

 

فقد تم  إذن یتعلق األمر بالنطقة التالیة بخصوص ما ذكرتھ على أنھ مثبط أو محبط.

وبدًال من ذلك  إنجاز العمل، إال أنھ لم تصدر النتیجة المترقبة في الوقت المتوقع.

  وھذا ما یقلق ھناك. بدو غیر محدد.حصلنا على تمدید والذي ی

 

إال أنني أطرحھ العتقادي  قد تختلف یا كافوس أو آخرون بأن ھذا القلق صحیح.

 بصحتھ.

 

سبتمبر عندما تم تجدید العقد، ستكون  30وبالنسبة لتعلیقات روس، أفھم بأنھ في 

تفق یبدو أن روس ال ی ھنالك فرصة لتعدیل العقد دون إضافة قدر كبیر من العبء.

 – لذا إذا كان معقدًا متأكد من أنھ یعرف أكثر مما أعرف. – وأنا متأكد أنھ مع ذلك.

معقد للغایة، یستحیل تعدیل العقد على اإلطالق في فترة التجدید تلك، لم أدرك ذلك 

 حینھا.

 

وفھمت بأنھ كان ھناك مناقشة حول تجدید العقد لیس وحسب لمدة عامین بل لفترات 

وعلى  عدد من التجدیدات قصیرة المدى. – كون دورة لعدد منأقصر والتي قد ت

لذا بدا ذلك بالنسبة لي لتقدیم فرصة  سبیل المثال، ثالثة أشھر أو ما شابھ ذلك.

سبتمبر، فرصة إصدار عناصر العقد  30حتى وإن كان بعد  – إلصدار تدریجیًا

  من العقد وتجدیده. – تدریجیًا

 

فترض حینھا أن النھج المرحلي لیس بحاجة للتوافق مع ومجددًا، إذا كان مستحیًال، أ

أعتقد بأنھ یجب أن تحتوي  العقد أو تجدیدات العقد أو التعدیالت على اإلطالق.

 موعدًا لذلك بغض النظر.

 

إال  أو في كل قضیة لالقتراح. – لذا أعتذر إذا كانت معرفتي ناقصة في كل جانب

 شكًرا لكم جمیًعا مرة أخرى. ھذا كل شيء. لذا أعتقد أنھ، أعتقد، كل ما في األمر.
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ولدي اآلن دانیال وروس ھاوسلي  إذن كانت ھذه الجولة األولى من التعلیقات. >>باتریك فالتستروم:

 دعونا نبدأ بذلك. ومحمد وإلیز وكافوس وألیسا وشیاودونغ.

 

 إذن دانیال، تفضل.

 

 

 ھل یمكنكم سماعي؟  دانیال كارینبیرغ:

 

 

 نعم.  روم:باتریك فالتست

 

 

أوًال أردُت أن أدلي في الجولة األولى، بمواصلة إظھار البیانات  بضعة نقاط. شكًرا.  دانیال كارینبیرغ:

 حیث تظھر الموانع ألي مبادرة من جانبنا. NTIAعبر 

 

للحصول على حل وعكس ذلك  NTIAوأعتقد بال شك أثناء تقبلنا في میثاقنا شروط 

أعتقد بأننا ملزمون في نھایة األمر التخاذه كما ھو وارد في دعوتنا لالقتراحات، ال 

  .NTIAأیًا كان ما تذكره 

 

ولكن أعتقد ینبغي أن  وبال شك أننا نرغب بتقدیم اقتراح یقبلونھ في نھایة األمر.

 ھذه ھي نقطة المبدأ. نفترض مساحة ما إلجراء مفاوضات ھناك.

 

التي أدالھا بول حول تأخرنا أو عدم تحقیق أما النقطة الثانیة، أود التأكید على النقطة 

الموعد النھائي األصلي الذي ینظر فیھ أو إدارتھ كفشل حسب أولئك المعادین للعملیة 

ستتذكر ذلك في أول اجتماع لنا وجھًا لوجھ، قدمت، أعتقد، مداخلتین أو  بأكملھا.

ذكرُت أن ثالثة حتى عندما ناقشنا الجدول الزمني الذي یذكر تلك النقطة، حیث 

أننا سنستخدم  ICGومن ثم قررنا باعتبارنا  الجدول الزمني قوي للغایة، ولن نحققھ.

  الجدول الزمني القوي على أي حال.

 

 لذا فإننا نواجھ اآلن الخطر الذي ذكرُتھ حینھا العتباره كعملیة فاشلة.
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قلیًال ، تغاضینا ICGوحتى الوقت الراھن الذي ال یدركھ باول، باعتباري عضو في 

عن تمدید الجداول الزمنیة، ومتأكد من أن المجتمعات، باإلضافة إلى العامة عمومًا، 

لم یتم تشكیلھ بشكل جید بما یكفي بأنفسنا بخصوص تغییر الجدول الزمني وأعتقد 

ینبغي علینا تقدیم بیان بحذر شدید حول ھذا، وأعتقد بأنھ متأخر كثیرًا في جدول 

  األعمال.

 

بتفویت موعد االنتھاء  – لي فقط بتأكید النقطة بأن ھنالك خطر بھذاولكن اسمحوا 

 األصلي للعقد الذي یعتبر كفشل، لذا علینا أن نكون حذرین للغایة بذلك.

 

وثالثًا، أعتقد بأن ھنالك مساحة كبیرة الحراز تقدیم بخصوص الجانب التقني 

حتى قبل توضیح الھیاكل  لالتفاقیات، اتفاقیة مستوى الخدمة إذا شئتم، وبیان العمل،

 األخرى فعًال.

 

أعتقد بأنھا مجازفة ویساورني القلق حیالھ حیث أننا نضع كافة الھیاكل الحكومیة في 

مرحلة ما ومن ثم نبدأ التفاوض بالجزء التقني من العمل ومستوى الخدمة والخدمة 

 المحددة.

 

أنھ یبدو تالقي أعتقد بأنھ توجد فرصة ھائلة لمناقشة ذلك اآلن بالفعل، بما 

سیواصل األشخاص الذین یقومون بالعمل حالیًا  – االقتراحات بطریقة حیث حالیًا

 .ICANN لـأو فرع تابع بالكامل  ICANNیؤدون المھمة وھم جزء من 

 

لذا أعتقد بأنھ ینبغي علینا استكشاف فیما لو كان من الممكن مفاوضة بعض بیانات 

 وھذا كل شيء. العمل بالفعل اآلن أو بالموازاة.

 

 

 روس ھاوسلي؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

أعتقد بأن ما یجب علینا فعلھ، وكجزء من المادة األمامیة  أنا روس ھاوسلي. شكًرا.  روس ھاوسلي:

 –في تسلیم االقتراحات الثالثة، ھو تقدیم تحلیل
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عذرًا، ال یمكنني  فضلك؟روس، ھل یمكنك االقتراب قلیًال من المایكروفون، من   ألیسا كوبر:

 سماعك.

 

 

 یا إلھي، ظننت بأنني قریب منھ. روس ھاوسلي: 

 

أظن بأنھ ینبغي علینا تقدیم، في المادة األمامیة،  إذن لنبدأ مجددًا، روس ھاوسلي.

وبھذه الطریقة،  تحلیل للتبعیات فیما بین األحداث الكبیرة التي تقدمھا االقتراحات.

ومن ثم ینبغي أن نبتعد،  ما ھي الخیارات. – ما NTIAة وتدرك المجتمعات التشغیلی

بعد إعطائھم تلك المعلومات، والسماح لھم بإجراء التنفیذ بما أنھا تبدو منطقیة لتلك 

 ال أعتقد بأنھ من مھامنا لفرض أي شيء بخالف تلك المعلومات. األطراف.

 

 شكًرا. 

 

 

 ھّال تفضلت محمد؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

  شكًرا لك، باتریك.  مد البشیر:مح

 

 أعتقد بأن اقتراح وفكرة باول منطقیة وجیدة.

 

القلق الوحید الذي ساورني كان الموعد، شھر سبتمبر، والذي یبدو أنھ لن نتمكن من 

فقد أكد بأنھا  – إحرازه اآلن، أما القلق اآلخر كان فصل أو تجزئة االقتراحات، والتي

 لیست الحالة.

 

فیما یتعلق  ICGألمور كذلك، باإلشارة إلى رد ستیف كروكر على وفقط لفھم ا

 – تدرك تباین تنفیذ المجتمعات المختلفة، لذ ICANNباإلطار الزمني، فقد أقّر بأن 

ومن الواضح أنھ، في إحدى الُجمل، حیث سأحاول اقتباسھ بالضبط "فیما یتعلق 

لى كل من المجتمعات بالجداول الزمنیة، فإننا نترق تنفیذ إطار زمني یسري ع
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على سبیل المثال، فإننا نتوقع تحضیر أجزاء من اقتراحات فریق  التشغیلیة للتباین.

حالیًا  RIRsومزودو امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون  IETFعمل ھندسة اإلنترنت 

 لتغدو واضحة إلى حد ما." 

 

یكون تنفیذ لذا اعتقد بأن ما فھمتھ بعد توقیع وموافقة الحكومة األمریكیة، فقد 

ICANN  لالقتراحات بنھج تدریجي، وقد یكون االقتراح ذاتھ الذي یقترحھ باول

 ومجتمع األرقام حالیًا.

 

 ھذا ھو فھمي لألمر.

 

 

 

 شكرًا جزیًال لك، وأرى منال كذلك.  باتریك فالتستروم:

 

  سأغلق الخط. – سأغلق اآلن

  لیسا تلخیصًا.إذن لدي إلیز وكافوس وشیاودونغ ومنال ومن ثم ستقدم أ

 

 إلیز؟

 

 

ھذه إلیز، وأردُت التحدث عن مرحلة التنفیذ والجداول الزمنیة وتوجیھ سؤال  شكًرا.  إلیز جیریتش:

بینما یجري تجمیع االقتراحات الثالث ویرافق كل اقتراح بشكل مستقل مع  :ICG لـ

ا ھل صوتي عاٍل بم – ICGاقتراحاتھم بخصوص الجداول الزمنیة والتنفیذ، ھل 

 یكفي، میلتون؟

 

 حسًنا. المیكروفون اآلخر، سأتحدث بصوت أعلى. عذًرا. مارتن؟ 

 

تنفیذ الجداول الزمنیة، ھل  – إذا رافق االقتراحات الثالث الوقت المقترح – إذا

بأنھا تسیر بشكل مستقل، لذا من الممكن بدء كافة ھذه األمور على  ICGتعتبرھا 

ا المنظمة ذاتھا التي ستنفذ كافة ھذه االقتراحات، ألنھ الوقت واالنتھاء حیثما تشاء؟
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وكما ذكر جاري، تم تدریج غالبیة األمور وقد تضطر بعضھا إلى التداخل أو 

ولم یتضح لي بأنھ من الممكن إتمام األمور بالتوازي مع الموارد الموجوة  التسلسل.

 في متناولنا.

 

 – الثة، فقط لمرحلة التنفیذاالقتراحات الث ICGلذا یراودني الفضول، عندما تجمع 

ھل سیتم أخذ ذلك بعین االعتبار أم  – أدرك بأنھ سیتم تجمیع االقتراحات الثالثة

ستقوم الجداول الزمنیة المقترحة بذاتھا فقط وھل تتوقع المجتمعات أنھ من الممكون 

 شكًرا. حدوث ھذه اإلطارات الزمنیة بالتوازي مقابل احتمالیة تشابكھا أو تسلسلھا؟

 

 

 كافوس؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

فقط لما تقولھ إلیز، سیكون ھذا جزء من المناقشات مع مجموعة صغیرة  شكًرا.  كافوس أراستیھ:

 وستكون ھذه نسخة أخرى لذلك. على القیام بذلك. ICGاقترحُتھا، في حال وافقت 

وما  2یل رقم وسیكون الجدول الزمني لكل مجتمع في الجدول الزمني العام في البد

 شابھ ذلك.

 

كانت بأن یحل اقتراح باول أو مجتمع مزودو  إال أن الغایة التي طلبتھا لم تكن ھذه.

قبل اقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع  RIRامتداد اإلنترنت اإلقلیمیون 

CCWG. .وناقشنا ذلك لدى فرق العمل لمجموعة العمل  وقد تم توثیق ذلك جیدًا

وإذا  .CCWGوھي قبل مجموعة العمل عبر المجتمع  .CCWGعبر المجتمع 

  وجدُت غدًا بعض الوقت ألتغیب ھنا، سأطرح النقطة ھناك.

 

 CCWGومن ثم سأطرح النقطة التي طلبت من مجموعة العمل عبر المجتمع 

التماس المشورة من المستشار القانوني بخصوص جوانب قانونیة لھذه الجدوال 

 وما إلى ذلك، وفیما لو یترتب على ھذا عواقب قانونیة أم ال.الزمنیة الثالثة المختلفة 

 القیام بذلك. ICGھذا ما سأطلبھ في حال لم ترغب 
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إال أنني أود ذلك في ھذا البحث، وسنأخ بعین االعتبار آراء المستشار القانوني فیما 

ینا یتعلق بالجوانب القانونیة لھذه االقتراحات التدریجیة، وسیكون ذلك جزء من تلق

  ھذه طریقة ما. – إال أن ھذا تقییم من ذلك. – شيء ما

 

فإننا نبحث االقتراحات، ونرى  لذا مرة أخرى، لن نرفض االقتراح بالكامل.

ربما  ما نوع االجتماع. – ال أعلم أي اإلیجابیات والسلبیات، ونعود إلى اجتماعاتنا.

مواصلة التقدم  – تقدم بـإحدى المكالمات الجماعیة لرؤیة إلى أي حد یمكننا إحراز 

 شكًرا. بذلك االقتراح.

 

 

 زیاودونغ؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

أوًال، أعتقد بأن باول ویلسون قدم نقطة جیدة للغایة، لذا ما أخشاه ھو أعتقد بأنھ ال   زیاودونغ لي:

مع  في حال تم تنفیذه خطوة تلو األخرى، ال یعني أننا بحاجة إلنھاء العقد – یعني أن

NTIA .بشكل منفصل أو في الخطوة ذاتھا 

 

ال یمكن إنھاء أي شيء بالكامل بالتوازي، لذا فإن لدینا مصدر  – أعتقد بالفعل ثمة

وكما ذكر اآلخرون، تعلمون، إننا بحاجة إلجراء ذلك تقنیًا خطوة تلو  محدود.

مكن ولكن ال یسعنا تقدیم المجتمع الصورة التي نرغب فصلھا حیث ال ی األخرى.

 إنھاءھا بالكامل.

 

 متابعة میثاقنا. – أعتقد أننا بحاجة لمتابعة 

 

 

 منال؟ شكًرا. باتریك فالتستروم: 
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أعتذر لطلب الحصول على كلمة مجددًا، ولكن ما زال األمر غیر  شكًرا لك، باتریك.  منال إسماعیل:

ح ما زال غیر واضح لي متى بالضبط یقتر – أقصد، بغض النظر عن واضح لي.

 إجراء ھذا التنفیذ التدریجي ضمن المراحل الرئیسیة التي لدینا في الخطة الزمنیة؟

ألنھ إذا كان ییسبق إستكمال االقتراح بشكل عام، ستثیر حینھا قائمة بالقضایا كما 

 أبرزھا زمالء آخرون كذلك.

 

وإذا كان یعقب استكمال االقتراح بشكل عام، ستبدو حینھا فقط منطقیة بحیث سیتم 

 تدریج التنفیذ، وبضعة أمور بالتوازي وبضعة أمور بالتسلسل.

 

لذا أقصد التوقیت الدقیق حیثما ترغبون بالتحدید وضع ھذا حیز اإلجراء، أعتقد بأن 

 شكًرا. ولكن ما عدا ذلك، أنا على ما یرام. ھذا ھو السؤال.

 

 

 ألیسا؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

ونُت بضعة نقاط والتي أعتقد بأنھ یمكننا استخدامھا لتلخیص االتفاقیة لذا فقد د شكًرا.  ألیسا كوبر:

في الغرفة وعن بعد في غرفة أدوبي كونكت أیضًا، لذا یمكننا محاولة رؤیة فیما لو 

 كنا في الصفحة ذاتھا ھنا.

ستقدم اقتراح موحد  ICGلذا فإن النقطة األولى من االتفاقیة التي سمعتھا ھي أن 

 أن الجمیع متفق على ذلك.مفرد، وأعتقد ب

 

أما النقطة الثانیة وھي أنھ ال تستلزم كافة خطوات التنفیذ اتخاذھا في الوقت ذاتھ، وقد 

الكثیر من الدعم الذي، أعتقد، من أفراد أنجزوا تنفیذ  یكون التنفیذ التدریجي ذو فائدة.

 من المفید عدم محاولة القیام باألمور دفعة واحدة. األمور في الماضي.

 

اتخاذ مجتمعات  ICANNومن ثم النقطة الثالثة وھي أنھ بإمكان المجتمعات و

تحضیریة نحو التنفیذ بینما ال یزال یجري استكمال االقتراح، وھو كما اآلن، وكذلك 

، وھذا، وقد NTIAبینما تجري حكومة الوالیات المتحدة تقییمھ بعد إرسالھا إلى 

 یكون ھذا النوع من الموازاة مناسبًا.
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كما ویعمل مزودو امتداد  وذلك ما یحدث بالفعل، كما أشار إلیھ العدید من األشخاص.

ویعمل فریق  على اتفاقیة مستوى الخدمة الخاصة بھم. RIRsاإلنترنت اإلقلیمیون 

ویفكر األشخاص في  عمل ھندسة اإلنترنت على اتفاقیة مستوى الخدمة الخاصة بھم.

بدأت بالفعل  – ثمة أمور كثیر حیث أنھا .IANAكیفیة تنفیذ ما بعد مرحلة انتقال 

أثناء انتظارنا الموافقة  – ومن الممكن مواصلتھا للمضي قدمًا، حتى أثناء االقتراح

 .NTIAعلى االقتراح من 

 

 لذا ھذه ھي البنود التي سمعُتھا والتي اتفقنا حولھا في الغرفة.

 

ى المضي قدمًا بخطوات وأظن حینھا أننا بحاجة للتفكیر حول من یقتصر دوره عل

 مختلفة عدة.

 

ویعنى میثاقنا بتسلیم اقتراح  محدودة. ICGوكما أشار كافوس، فإن صالحیة 

 االنتقال.

 

ھناك في النص التمھیدي القتراح االنتقال  3و 2ولذا أظن بأنھ یمكننا جعل النقطتین 

، NTIAومع  وإذا اتفقنا علیھا وظننا بأنھا مھمة للتواصل مع المجتمع الذي نصیغھ.

 ویمكننا بالتأكید القیام بذلك.

 

وأعتقد أكثر من ذلك، تفاصیل متى وكیف تعود االقتراحات المنفذة فعًال إلى 

 للعمل علیھا. NTIAو ICANNالمجتمعات و

 

یعتبر  – بواسطتھم – في تلك العملیة ألن تلك ھي ICG لـوال أرى فعًال دورًا 

 معات متنوعة.تعلمون، محدد بطبیعتھ لمجت – التنفیذ

 

كما أشار روس، إذا أشرنا إلى الجمیع بما تعنیھ التبعیات، سیحصل  – أظن إن

الجمیع حینھا على معلومات كافیة لنأخذ بعین االعتبار بینما یشاركون في التنفیذ، إال 

في حقیقة األمر، ال أرى دورًا  في تلك النقطة. ICG لـأنني ال أرى حقًا دورًا 

 وھذه ھي نقطة توقفنا. .NTIAاالقتراح إلى بعد نقلنا  ICG لـ
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لذا یعد نقاشنا ھنا، أعتقد، حقًا عما نقولھ في النص التمھیدیة لالقتراح حول التنفیذ، 

 إذا أردنا ذلك، إال أنھ متعلق بقدر ما یمكننا بلوغھ.

 

ما لم یرغب األفراد بالمضي قدمًا أو إنشاء مجموعة صغیرة للنظر في إعادة  – ما لم

 لمیثاق وما شابھ ذلك.فتح ا

 

یتعین علینا مناقشة ذلك بشكل أكثر، في حال قررنا  – إال أنني لست متأكدًا من أنھ

 أن ھذا ما نرغب القیام بھ.

 

 إذن لعلي سأتوقف ھناك وإعادة الكلمة للرئیس.

 

 

  أیة تعلیقات على ھذا؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 دعونا نبدأ مع میلتون. 

 

 

لذا فإني أتفق مع ما قالتھ ألیسا للتو، وأتفق مع، كما تعلمون، دافع باول  نعم.  :میلتون مولر

األساسي، وھو لـ، كما تعلمون، إلتمام ھذه األجزاء من االقتراح الذي من الممكن 

تنفیذه بسرعة بأكبر سرعة ممكن وقد تقییدھم بعملیة أكثر تعقیدًا إلكمال إصالح 

 .IANAباإلضافة إلى وظائف أسماء نطاق  جھاز وضع سیاسات أسماء النطاق،

 

وتتعلق ثالث من  – ومع ذلك، تتعلق ثالث من أربع نطاق التي یقدمھا باجتماع

سبتمبر وأعتقد، تعلمون، فقد  30نقاط التي یقدمھا باجتماع الموعد النھائي  10

دیم قدمت نقطة في البدایة، یا ألیسا، والذي یعد غیر ممكن ببساطة، حیث ال یمكننا تق

سبتمبر، ناھیك عن جعلھم یوافقون علیھا، بسبب  30في  NTIAاقتراح كامل إلى 

وباألخص ترابطھا مع  CWGالتعقیدات المرتبطة بمجموعة عمل المجتمع 

 .CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 
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یأخذ ھذا النوع الكثیر من الجزء الذي یقترحة باول من حیث أنھ في حال لم  – لذا

أو نرى  – حسنًا، ربما ننفذ سبتمبر، فما الذي نفعلھ بالضبط؟ 30لنھائي نبلغ الموعد ا

شيء  – كما أشرت للتو یا ألیسا – ، وذلكNTIAما بعد اعتماد التنفیذ التدریجي من 

 حصلنا على موافقة على اقتراحنا النھائي. – ال نسیطر علیھ حقًا، بعد ما أننا

 

 ت بالتحدث عن ھذا.لذا لست متأكدًا لما نقضي الكثیر من الوق

 

سبتمبر، ال یمكننا فعًال تغییر ما تقوم  30أعتقد إن لم نتمكن من بلوغ الموعد النھائي 

على ما نقوم بھ، على اقتراحنا النھائي، یجب  NTIA، وفي حال وافقت NTIAبھ 

 حینھا أن تتمكن المجتمعات بالتأكید من التنفیذ بأسرع وقت ممكن.

 

أعتقد بأن السطر األسفل ھنا ھو حیث أعید طرح  – لذا فإنني أطلب، باألساس

ھل سنضع توجیھات التنفیذ إلى حد ما في  السؤال الذي سألتھ ألیسا للتو، وھو:

بأن یتم تنفیذ اقتراحات الترقیم  – ھل سنوصي بأن اقتراح التسمیة اقتراحاتنا النھائیة؟

حقًا دون معرفة ھل یمكننا القیام بذلك  والبروتوكوالت في جدول زمني مختلف؟

 كیفیة تمخض االقتراح النھائي؟

 

 لست متاكدًا حقًا مما نحاول القیام بھ ھنا.

 

 

حسنًا، أعتقد بدایًة، ما نحاول القیام بھ ھو أننا رغبنا نحن الرؤوساء بمنح القدرة   باتریك فالتستروم:

قیام بما لألفرد وذلك للتحدث عن ھذه القضایا قبل انتقالنا إلى مرحلة حیث نحتاج لل

یفترض بنا القیام بھ فعًال، وأعتقد بأنھ تمامًا كما ظننت عندما بدأنا ھذه الجلسة، فقد 

شعرت بأن قدر كبیر ما بدا كإتفاقیات كان أكثر في الواقع حیث كنا نستخدم صیغ 

 مختلفة أو كنا نتحدث حقًا عن أمور متشابھة للغایة.

 

بمنح القدر لألشخاص  – بوجود لذا كان األمر األكثر أھمیة – وأظن كذلك أن

 للتحدث عن ھذه القضایا.
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أود فقط اإلشارة إلى أننا سنتناول  أرى عدد من األفراد یلوحون بأعالمھم. – إننا

وجبة الغداء في الغرفة، انتھى الوقت فعلیًا لھذه الجلسة وحضر الطعام، وھذا یعني 

في الوقت ذاتھ، ال  – إال أنني أنھ إذا تحدثنا أكثر، كلما تحدثنا، أصبح الطعام أبرد،

 أود ترك األشخاص ألن ھذا مھم لمجرد التحدث عنھ.

 

وسنأخذكم على ذلك الترتیب  – كافوس وجاري ومارتین – إذن لدینا ثالثة أفراد

 تفضل كافوس. ومن ثم سنتناول وجبة الغداء.

 

 

 أشكرك على وجبة الغداء الباردة. نعم. كافوس أراستیھ:

 

حیث أشارت إلى أجزاء تمھیدیة،  مع الملخص الذي قدمتھ ألیسا. یتماشى اقتراحي

شيء  ICGلن تذكر  إال أنھا ستكون جملة حساسة للغایة. جملة أو إثنتین أو ثالث.

أم  حتمًا، بقول أن ھذه ھي خطتنا االنتقالیة المكتملة والموحدة، وھذا كل ما في األمر.

وال أعتقد ذلك  ا الموافقة على ذلك.ھل ترغب بقول شيء ما حول التنفیذ، بأن علیین

ولدي  دون وجود مجموعة أو ما شابھ ذلك، سیكون من السھل الحصول على ذلك.

حیث استغرقت ثمان نسخ  .ICANNخبرة بكتابة خطاب صغیر إلى مجلس إدارة 

ھذا كل ما في  وإن لم ترغبوا، لن ترغبوا بھ. أنا متاح. لذلك، بالنظر إلى كل الوقت.

  ال أجزاء تمھیدیة. إذن األمر.

 

وقد قرأوا  أظن بأنھم یسمعون ما نقوم بھ ھنا. لالھتمام بالتنفیذ. NTIA لـسأتركھ 

أو لدینا جزء تمھیدي ما ویجب علینا االتفاق على ذلك الجزء  التدوین النصي.

 شكًرا. التمھیدي، سواء في مجموعة صغیرة أو دون مجموعة.

 

 

وبعدھا سنتناول  إذن لدینا جاري ومارتین وجو. ن جو رفع علمھ.ونسیت كذلك بأ  باتریك فالتستروم:

 یاري، تفضل رجاًء. الغداء.
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  سریعًا، أؤید كذلك الملخص الذي تم وضعھ من قبل. أنا یاري آركو.  یاري آركو:

 

للرد وحسب على سؤال میلتون حول ما نقوم بھ ھنا ولما یلزمنا القیام بھذا، أعتقد 

لتقدیمھ ألنني ال أعتقد بأنھ تم مسحھ  ICG لـإلى حد ما بالنسبة  بأنھ بالفعل بیان جید

من خالل كافة األطراف في ھذه المناقشة حول العالم بحیث نتمكن من إتمام شيء 

ولم یكن بالضرورة واضحًا من المسؤول، كما یمكن  آخر في معاملة ذریة لالنتقال.

ھم مسؤولین عن اكتشاف ما للمجتمع العمل بالفعل بمفردھم لتحضیر الخطوات وبأن

  ھو التسلسل المناسب.

 

ومع ذلك، كما تعلمون، فإنھ واضح نوعًا  أعتقد بأن تقدیم ھذه البیانات مھم بالفعل.

 إال أن ذكر أنھ مھم ألنھ لم یكن لسبب ما واضح للجمیع. ما.

 

 

 مارتن؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 

 – أود بالتاكید دعم ألیسا نھ یمكنني اإلیجاز إلى حد ما.أعتقد بأ شكًرا لك، باتریك.  مارتن بویل:

 

 

 مارتین، ھل یمكنك التحدث بالقرب من المایكروفون، من فضلك.  ألیسا كوبر:

 

 

لذا لسوء الحظ یلزمك  وفیما یتعلق بأجھزة المایكروفون، فإنھا قابلة للتوجیھ أیضًا.  باتریك فالتستروم:

 ر صعب قلیًال، إال أن ھذه ھي طریقة عملھا.یعد األم التحدث في المایكروفون.

 

 

 مارتن بویل. شكًرا على ھذا التنبیھ. حسًنا.  مارتن بویل:

  أظن بأنني سأوجز إلى حد ما بحیث أتمكن بالتأكید من المشاركة بملخص ألیسا.

إال أن السبب في رفعي للعلم كان یتعلق حقًا بما یمكن لدورنا المحدد بأن یكون أكثر 

 لمضي قدمًا.فائدة ل
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وأعتقد بأنھ ال یجب علینا نسیان أننا مجموعة تنسیق وبأنھ ینبغي علینا محاولة التأكد 

من أننا نحرص على وجود تناسق بین تلك االقتراحات الثالثة وبأننا ندرك تداعیتا ما 

 قد یقوم بھ مجتمع تشغیل في المجتمعات التشغیلیة األخرى.

 

سابق إلى التأكد من أننا ننظر في أمر بحیث تكون  لذا تشیر ألیسا باألساس في وقت

خطة معقولة ومتسقة تتالئم مع حقیقة أن لدینا مسار حاسم على عدد األفراد المحدود 

، أظن بأنھ تود كافة المجتمعات التشغیلیة الثالثة IANAالمجتمعین ضمن وظائف 

وأعتقد بأنھ  ، على سبیل المثال.IANAبمناقشة اتفاقیة مستوى الخدمة مع فریق 

بالفعل مھم حقًا، بأن نباشر التحدث إلى المجتمعات التشغیلیة وبالتالي ندرك ما 

 دون استبدالنا لھم فعلیًا. – شكرًا یعتبرونھ بأنھا طرق معقولة ومنطقیة تجري قدمًا.

إننا بحاجة وحسب إلى فھم كیف یرونھم یجرون التنفیذ  ال نقول بأننا سنجري التنفیذ.

 شكًرا. نت تتناسب جمیعھا سویًا.وفیما لو كا

 

 

سأعطیك الكلمة لتكون آخر  و، جو، أعتذر لتفویتي یدك في غرفة أدوبي كونكت.  باتریك فالتستروم:

 متحدث، ومن ثم نتناول الغداء.

 

 

ولكن أردت وحسب  وأتفق أیضًا مع ملخص ألیسا. سأتكلم بشكل مختصر. شكًرا.  جوزیف الھادف:

 إحدى نقاط مارتین أكثر قلیًال. – االستناد على مارتین

 

أظن بأن وظیفة التنسیق التي لدینا مھمة عندما نفكر في التنفیذ التدریجي ألنني أعتقد 

بأنھ مفید ومطمئن للمجتمعات األوسع نطاقًا في حال وافقت المجتمعات الثالثة كافة 

تمع على أنھ ال تحدث االقتراحات التدریجیة من كل المجتمعات فوضى في المج

 اآلخر.

 

وإلى الحد الذي یمكننا تقدیمھا، فإننا لسنا حاسمین من النتائج ألنھا ستكون عملیة 

NTIA وIANA .والتي قد تقرر ما الذي یحدث على العقد ومتى 
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ولكن أظن بوسعنا تقدیم خارطة طریقة مفیدة ممكنة في كیف قد یرون األمور تحدث 

التنفیذ التدریجي المقترح للمجتمعات  مع التحقق عبر المجتمع حیث رأى كل مجتمع

سیحدث اإلنقطاع  – األخرى ولم یروه یتداخل مع تنفیذھم التدریجي ألنني أعتقد بأنھ

وأظن بأنھ إذا  ھناك مشاكل ممكنة في استقرار أو قابلیة تشغیل بعض الحلول.

تماشت كافة المجتمعات مع ذلك، أجل، إذا مضت قدمًا مع ھذه العناصر، لن یؤثر 

للنظر إلى ھذا بشكل  NTIA لـلینا، وأعتقد بأنھ سیكون بمثابة عنصر مفید بالنسبة ع

 أكثر إیجابي.

 

إال أن دورنا یقتصر على تجمیع ھذه المجموعة من االقتراحات التي تتناسق حینھا 

 مع بعضھا البعض.

 

 

عن بعد ترتیب تناول  وبذلك، أود إنھاء الجلسة وآمل بأن المتصلین شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

أیًا كان ما یناسبك في  – وجبة الغداء أو الفطور أو بعض األطعمة المسائیة، أیًا كان

نستأنف االجتماع عند الساعة  – منطقتك الزمنیة. ودعونا نستأنف في الغرفة

 م بالتوقیت المحلي. 1:00

 

 شكًرا. 

 

 (استراحة الغداء)

 

 

 خمس دقائق إضافیة إلى أن نبدأ. قائق إضافیة من وجبة الغداء.إذن لدینا خمس د باتریك فالتستروم: 

 

 

یبدو وكأن لدینا مجموعة من األشخاص لیسوا على مقاعدھم، لذا إذا تمكنوا من  ألیسا كوبر:

  العودة إلى مقاعدھم، سنحاول البدء.

 

 إنھ ما بعد وجبة الغداء. مرحًبا! 
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وبالنظر إلى جدول األعمال، لدینا اآلن  سنحاول البدء مجددًا ھنا. أنا ألیسا. حسًنا.

دقیقة لمناقشة بنود عدة متعلقة بفترة التعلیق العام لدینا، والتي ستجرى  45ساعة و

 بعد إنتھائنا من تقییم االقتراح المجّمع.

 

ومجددًا، إننا نتحدث عن اآلن لیس الننا مستعدین للمضي قدمًا بفترة التعلیق العام بل 

تمام أكبر قدر یمكننا من الترتیب مسبقًا أثناء انتظارنا القتراح ألننا أردنا إنھاء إ

 األسماء.

 

وبالتالي توجد وثیقتین أرسلُتھما قبل ما یقارب بضعة أیام إلى القائمة البریدیة حیث 

 سنمر علیھا بسرعة وحسب وبالتالي یبدأ الجمیع من نقطة البدایة ذاتھا ھنا.

 

التنفیذیة والتي من الممكن إدراجھا في  ھذه المسودة من الخالصة – األول ھو

ھل یمكننا النظر إلى قائمة  – وفي الواقع، إذا أمكننا وحسب اقتراح االنتقال المجّمع.

 أقصد، تلك الموجودة في بدایة الوثیقة بسرعة؟ المحتویات، القائمة الكبیرة؟

 

 دائمًا ما أغیر االتجاھات دون إبالغ السكرتاریة، إنھ خطئي. عذًرا.

 

 شكًرا. آھا! كأنھا الصفحة السابقة لھذه الصفحة أو شيء ما.

 

 إذن مجرد مراجعة لما نتحدث عنھ ھنا، یوجد لدینا اقتراحین من مجتمعین. حسًنا.

سنضیفھ، لذا سنحصل على العناصر  – وعندما نحصل على اقتراح األسماء، سوف

 الثالثة كافة معًا في وثیقة وورد واحدة.

 

ما نحتاج إلى القیام بھ ھو وجود بعض الكلمات في بدایة ھذه  ومن ثم ما أظنھ أن

وأي شخص یقرأه ما ھي الوثیقة، وبضعة أمور  NTIAالوثیقة للتوضیح للعامة و

وقد بدأنا مناقشة ما ینبغي ضمھ في ذلك القسم بالفعل وبأنھ یدعى  – وقد كنا أخرى.

  ذاك القسم حالیًا بالخالصة التنفیذیة.

 

حینئٍذ إلى الخالصة التنفیذیة، فإنھا تحتوي على عدة عناصر والتي لذا إذا نظرنا 

 ناقشناھا في المكالمة األخیرة، وھي مجرد أفكار أولیة لما یمكننا الخوض بھ ھنا.
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حیث حدثت في وقت الذي یوجد بھ االقتراح – وثمة تلخیص لھذه العملیة والذي

  للتعلیق العام.

 

ملخص االقتراح ذاتھ، وأعتقد بأن لدینا  – لـسفل، وثمة مجال حینئٍذ، إذا انتقلنا لأل

ال یوجد فعلیًا  یوجد حالیًا بدائل فقط. اتفاقیة قویة بأال نخوض في تفاصیل كثیرة ھنا.

 أیة كلمات، ثمة بدائل فقط لملخصات مختصرة للغایة لكل من عناصر االقتراح.

 

خص تقییمنا الذي ومن ثم إذا اتجھنا لألسفل أكثر، یوجد حینھا مكان ھناك لمل

سنجریھ والذي حصلنا علیھ للتو، تعلمون، سبعة أشخاص متطوعین للقیام بھ في 

شھر یولیو، لذا ھذا حیثما سنتمكن من إبالغ العامة بتقییمنا لالقتراح وكیف تحقق 

 أھداف عدة والتي نعتقد ینبغي تحقیقھا.

 

ح مقابل معاییر ومن ثم أخیرًا، یوجد ملخص لتقییمنا عن طریقة إجراء االقترا

NTIA.  

 

واآلن، لم یدّون أي من ھذه األمور بعد ألننا لم ننجزھا بعد فعلیًا، إال أن الفكرة بأننا 

ال نتفق سوى على الھیكل وندون أكبر قدر ممكن من ھذا، بینما ننتظر اقتراح 

 األسماء.

 

اقتراح  وبالتالي ھذا ھو كل المحتوى على األقل والذي أقترح بأننا سنحصل علیھ في

  االنتقال ذاتھ.

 

واستنادًا على مناقشتنا ھذا  ویمكننا إضافة بعض العبارات بخصوص التنفیذ.

الصباح، یبدو األمر وكأنھ لربما یرغب األفراد بإضافة بعض الكلمات، وقد بدأ 

كافوس بصیاغة بضعة كلمات والذي قد یشاركھا في القائمة البریدیة، لذا یمكننا 

 الخوض بھا ھنا.

 

لكن أتحدث بشكل تقریبي، إننا، على األقل في أول قطع لھذا، نحاول متابعة و

التوجیھ لدانیال على القائمة البریدیة ھذا األسبوع، وھو إلبقاء ھذا محدود، وإلعادة 

استخدام كلمات كثیرة لدینا بالفعل من أماكن أخرى، ومن میثاقنا الخاص، ومن بیان 
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NTIAوإبقاء ھذا مختصرًا  – نھائنا، وإبقاء ھذا، وما شابھ ذلك، ومن عملیة إ

ومقتضبًا إلى حد ما بل وإعطاء العامة والمجتمع كل شيء یحتاجونھ لمعرفة بأنھم 

 یفھمون االقتراح باعتباره خط أساس.

 

 ھل یمكننا النظر إلى مواد صفحة الموقع؟ – لذا إذا نظرنا حینھا إلى

 

 شكًرا.

 

لحوار الذي أجریناه حول ھذا بأنھ ثمة كان جزء من ا – إذن كان لدینا حینھا

معلومات أخرى والتي لم یتبعھا بعض األشخاص بجانب كل خطوة من الطریقة التي 

یمكنھم فھمھ بشكل  – ربما یرغبون الحصول علیھا حول االقتراح وبالتالي یمكنھم

 مناسب عندما تخرج للتعلیق العام.

 

لمقترحة لیتم إدراجھا في موقعنا ولذا تحتوي ھذه الوثیقة أقسام عدة من المادة ا

 اإللكتروني عند وضعنا الوثیقة للتعلیق العام.

 

وسیتوفر لدینا  وسیتم ترجمتھا. لذا سیكون لدیھم بال شك روابط القتراح االنتقال.

 روابط بلغات متعددة.

 

یمكننا إجراء مناقشة  – ومن ثم یوجد قسم المعلومات األساسیة حیث یمكننا إدراج

المعلومات األساسیة، حیث انبثق ھذا االقتراح منھا، وما یدور حولھ وما مطولة من 

 شابھ ذلك، إذا اعتقدنا بأنھ ضروري لفھم العامة.

  ومن ثم إذا انتقلنا لألسفل.

 

الموعد النھائي  – الموعد ومن ثم، تعلمون، األمور القیاسیة لفترة التعلیقات العامة.

ات لكیفیة تقدیم التعلیقات، ومن ثم ملخص الذي نطلبھ بخصوص التعلیقات، وتعلیم

استخدام الكلمات ذاتھا وحسب كما ھو موجود في  – االقتراح الذي نتمنى وجود

 الخالصة التنفیذیة.

 



 ICG  ARجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  154من  70صفحة 

 

ومن ثم ما ھو أكثر أھمیة ھنا، في األسفل، إذا واصلنا النزول، لدینا أسئلة سنضعھا 

ویمكننا المرور على ھذه  .حیث نطلب المجتمع التعلیق علیھا – للمجتمع حیث أننا

بالتفصیل، ولكن باعتباره القطع األول، فقد أدرجت أسئلة مباشرة من تقییمنا، لذا 

نرغب بالسماع من العامة حول فیما لو كانوا یشعرون بأن أجزاء االقتراح  – نرغب

ومتوافقة وقابلة للتشغیل المتبادل، وبأنھ ثمة آلیات مساءلة كافیة، وبأن األمر برمتھ 

  قابل للتشغیل، وبعض األمور التي تحدثنا عنھا ھذا الصباح.

 

وأعتقد بأنھ من المھم مراعاة أنھ في ھذه المرحلة، فقد تم إخراج األجزاء المكونة 

لالقتراح للتعلیق العام مسبقًا، وبعضھا لمرات عدة، في المجتمعات التشغیلیة، 

حظى العامة بفرصة التعلیق علیھا وبالتالي یكمن التركیز ھنا حقًا على بنود ربما لم ی

سابقًا وذلك الرتباطھا بتقاطع عناصر شتى، وإجراء تقییم شامل لالقتراح عمومًا، 

بدًال من تركیزھا على، كما تعلمون، على تفاصیل االقتراحات الفردیة، والتي نتمنى 

  تم العمل علیھا جمیعًا في المجتمعات بالفعل.

 

 من األسئلة.وبالتالي ھذا ھو القسم األول 

 

ویوجد القسم الثاني من األسئلة، إذا انتقلنا لألسفل أكثر، والتي یرتبط جمیعھا بمعاییر 

NTIA.  

 

أعتقد بأنھ من المھم حقًا بالنسبة لنا السماع من العامة عما إذا كان یشعر األفراد بأنھ 

محیطة من تم استیفاء المعاییر، لذا یوجد سؤال واحد لكل من المعاییر والبیانات ال

إذا أرد األفراد الحصول على  – ، ومن ثم مجرد سؤال عام إذا كانNTIAإعالن 

 مالحظات عامة.

 

وبالتالي ھذا ھو جمیع المحتوى والذي من المفترض وجوده على موقعنا اإللكتروني 

 عندما نتجھ إلى التعلیقات العامة، ولیس في االقتراح ذاتھ.

 

تلك المسألة التي ناقشناھا  – من الحصول على تلكھذا، أعتقد، نوع  – وبالتالي ھذا

ویمكننا وضع أیًا كان ما نریده على  من قبل حول وجود جماھیر عدة لالقتراح.
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الموقع اإللكتروني للتأكد من فھم العامة، ویمكننا إبقاء المادة إلى أدنى حد بعض 

 الشيء في االقتراح ذاتھ.

 

نناقش أي من ھذه في تفاصیل كثیرة  لذا أردُت وحسب الخوض في كل ھذا قبل ما

ربما یمكننا العودة إلى  وبالتالي یكون لدى األشخاص خلفیة كاملة في أذھانھم.

الخالصة التنفیذیة وبدء المناقشة ھناك، إال أنھ یسعدنا الترحیب بالتعلیقات واألسئلة 

لعامة ومن تعلمون، الفكرة الشاملة في كیف ننتقل إلى التعلیقات ا – المتعلقة بالخطة

 ثم أسئلة مفصلة حول الخالصة التنفیذیة أوًال ومادة صفحة الموقع بعد ذلك.

 

  ھل من أفكار؟

 

  جو. لست متأكدًا إن كان ھذا من قبل. جاري، بطاقتك مرفوعة.

 جو، تفضل. حسًنا.

 

 

تعلمون،  أعتقد بأن كلتا الوثیقتین جیدتان جدًا. ألیسا، مجرد تعلیق واحد. شكًرا.  جوزیف الھادف:

 سنعمل على تحسینھا مع الوقت.

 

إذن األمر  األمر الوحید الذي أود التأكد من أن اقتراح االنتقال مكتمل. – ولكن

الوحید الذي أعتقد بأننا فوتناه ھو أنھ حینما نحتاج الحصول على تعلیقات وأین 

بالكامل  نرسلھا، ألنني أعتقد ینبغي أن یكون ذلك في االقتراح لذا فإنھا تقف لوحدھا

ومن الممكن تكرارھا على الموقع اإللكتروني وفي مادة توضیحیة أكثر،  كوثیقة.

 ولكن أعتقد بأنھ من المفید وجودھا في الوثیقة ذاتھا.

 

 

 شكًرا لك، جو. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

  الخالصة التنفیذیة أم الخطة شاملة؟ أیة تعلیقات أخرى على أي من ھذا؟

 میلتون. 
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 بالمناسبة ھذا میلتون مولر. حسنًا، أعتقد بأن الخطة شاملة فكرة جیدة للغایة.  لر:میلتون مو

 

بخصوص الخالصة التنفیذیة، لدى نقطة بسیطة جدًا، وھي أن، لطالما أزعجتني 

صفحة، لذا  150ملخصات العملیة، وباألخص عندما تمت إضافتھا إلى اقتراح من 

  ي أرسلتھا للتو إلى القائمة.فقد اقترحت لغة ما والت – فإنني أتساءل

 

حیث نعمل على  – وقد أرسلُت رابطًا إلى قائمتنا – وثمة جزء في موقعنا باألساس

حیث نبین لكل من المجتمعات عملیة االقتراح ونربطھا  تلخیص العملیة نوعًا ما.

بطلب تقدیم المشاریع الخاص بنا وأتساءل فیما لو ذكرت جملة ما فقط "بالنسبة 

التفصیلي للعملیة المستخدمة في وضع ھذا الرابط، انظر إلى ھذا الرابط" ھل  للتحلیل

 سیكون مناسبًا، أم ھل تفكرون في أسباب صوریة لحاجتنا إلى تلخیص العملیة فعلیًا؟

 

وإذا كنتم تفكرون باألخیرة، ومن ثم فقد یكون الملخص الذي لدینا قصیر جدًا، ولكن 

كبر قدر ممكن إال أنني تساءلت وحسب فیما لو الحاجة إلى تقصیره بأ – أدرك أن

 كان بإمكاننا التخلص منھ لدرجة كبیرة.

 

 

  نقطة مھمة. أجل.  ألیسا كوبر:

 

أظن بأن المسألة، من حیث التفكیر بھذا ووضع الكلمات في الفقرات، وھو بأنھ 

یستلزم وجود بعض التوضیح لسبب وجود ھذه القطع الثالث، والتي ال تودي بكم ال 

ألننا  – حالة إلى ھذا المسار في وصف العملیة، ألنھ توجد ثالث قطع طلبناھام

 وضعنا طلب تقدیم المشاریع الذي طلب من المجتمعات الثالثة الرد علیھ.

 

لذا فإنھ من الصعب بعض الشيء توضیح لما توجد ثالث قطع ما لم توضحوا شیئًا 

تتصاره وتحویلھ إلى رابط على ویسرني أنھ جرى، كما تعلمون، اخ ما حیال العملیة.

 موقعنا إال أن ھذا فقط لما انتھى األمر بھذه الطریقة.

 

 

 



 ICG  ARجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  154من  73صفحة 

 

لقد رأیتم الطریقة التي تعاملت بھا في لغة الموقع اإللكتروني، وأظن بالنسبة للموقع   ملتون مولر:

اإللكتروني سیلزمكم توضیح لسبب وجود ثالث قطع، إال أنني لست متأكدًا من حاجة 

 اح ذاتھ إلى التوضیح.االقتر

 

إنھا تمامًا كما، مجددًا، إنھا  لیست، كما تعلمون، قضیة كبیرة بالنسبة لي. – إال أنھ

توثیق  NTIAبمثابة اقتراح بدًال من توضیح للعملیة، وما لم، كما تعلمون، تحتاج 

العملیة وبأنھ جزء من شرعیة االقتراح، ال أعتقد أن األمر بحاجة للخوض في 

 .االقتراح

 

 

 نقطة جیدة للغایة. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

 روس موندي؟ 

 

 

 أنا روس ماندي. مرحًبا.  روس موندي:

 

ویبدو لي أنھ في حال احتجنا لذكر الكثیر عن العملیة ذاتھا، فمن األفضل لنا فعلیًا 

وإذا تتطلب أكثر من الموقع اإللكتروني، إذا كانت وثیقة ما أو التوثیق  – أن

جري وثیقة منفصلة من شأنھا تجمیع األمور التي ذكرناھا/أتممناھا مطلوب، حیث ن

 بالفعل.

 

وأؤید استخدام الموقع اإللكتروني إال أنني أعلم ثمة مخاوف عدة یبدیھا أفراد كثر من 

كیف تكون المواقع اإللكترونیة مستقرة ومؤرشفة  – وقت آلخر حول كیف من الجید

التفكیر بأنھ ربما بالطلب من السكرتاریة  ICGجیدًا، لذا ربما تكون شيء ما ترغب 

تجمیع بعض القطع الموجودة حالیًا وإنشاء وثیقة بحیث ستكون وثیقة تنص "إنھ 

 وصف للعملیة التي تم استخدامھا"، دون وضع المزید في االقتراح الفعلي ذاتھ.
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ة سیدخل في أو ما تعتقدون بأن ملخص العملی – مجرد توضیح، أنھ أعتذر. – ولذلك  ألیسا كوبر:

 ما الذي تعتقد بالتحدید سیدخل في ھذه الوثیقة المنفصلة؟ – الذي

 

 

 – وذلك األمر الوحید حیث ینبغي غالبیة األمور التي تتحدث عن العملیة ذاتھا.  روس موندي:

یفترض بنا وضعھ في الخالصة التنفیذیة، أعتقد، وھي األمور المرتبطة بالرد على 

 .NTIAھا األسئلة التي طرحت

 

لذا إذا شعرنا أنھ من المھم ذكر عبارات عن العملیة بحیث نقدم القلیل من المواد عن 

إال أن ھذا،  سبب كونھا عملیة مفتوحة ونموذج أصحاب مصلحة متعدد، حسنًا.

 برأیي، سیكون السبب الوحید لوضع أمور العملیة في االقتراح ذاتھ.

 

 

 شكًرا. فھمت. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

 دانیال؟ 

 

 

 أفضل. حسنًا. – أوه، یمكنني سماعك – إنني أنا دانیال. مرحًبا.  دانیال كارینبیرغ:

 

 إنني محتار قلیًال العتقادي فعلیًا بأن المسودة جیدة جدًا باعتبارھا نقطة بدایة.

 

وأظن كذلك في االقتراح ذاتھ، ینبغي علینا التحدث حول العملیة التي تم استخدامھا 

أعتقد بأنھا معلومات مھمة  المستخدمة، فعلیًا، لوضع المنتج النھائي.والعملیات 

لمعرفتھا، ولمعرفتھا منا، كما تعلمون، وكیف نرى بأننا قمنا بھ  NTIA لـبالنسبة 

وبأن المجتمعات قامت بھا، ألننا نعمل على تقییم ذلك أیضًا، وبالتالي ینبغي أن 

إنھ بالفعل جزء منھ، بقدر ما أنا  یة.تكون نتیجة تلك التقییمات في الخطة النھائ

ال  – ولھذا السبب أشعر بالحیرة من أشخاص یذكرون بانھ ینبغي أن یكون محتار.

 ینبغي أن یكون.
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أما األمر الثاني الذي یحیرني یتعلق بما قالھ جو، حیث یرغب بوجوده في 

جیھ التعلیقات المعلومات المتعلقة بمكان تو – وبالتالي في االقتراح ذاتھ – االقتراح

وبالتأكید بمجرد ما ننھي فترة التعلیق العام، سنحول الوثیقة إلى  أنا ال أفھم ذلك. إلیھ.

NTIA ،لذا فإنھ ال یتطلب وجود تلك المعلومات، وبالتالي ینبغي أن یكون ذلك فعلیًا ،

بقد ما أشعر بالحیرة، بأن تكون في مادة حرفیة أو في أمر منفصل بحیث نقوم بھ 

 لذا فإنني أشعر بالحیرة تمامًا اآلن. نقول "إنھا دعوة للتعلیق العام." حینما

 

 

 ربما یتمكن جو العودة إلى قائمة االنتظار للرد على سؤالك الثاني. شكًرا لك، دانیال.  ألیسا كوبر:

 

 إذن جان جاك. إذن لدي اآلن جان جاك ومارتین وشیاودونغ وكافوس.

 

 

 أنا جان جاك. كًرا لك، ألیسا.ش مرحًبا.  جان جاك سوبرینات:

 

ینبغي أن یكون جزءًا من تقریرنا توضیحًا  أوًال، أود تأیید ما قالھ دانیال وبشدة.

للعملیة طالما أننا نظن بأنھ جزء من واجبنا حقًا توضیح كیف تتالئم مع متطلبات 

 األولي. NTIAطلب 

 

(عبارة أو  – ا تدعونھم – أما األمر الثاني یتعلق باستخدام مرفقات غیر حرفیة أو

 وھذه ھي، نعم، المرفقات. كلمة غیر اإلنجلیزیة) في اللغة الفرنسیة.

 

وبالتالي في ھذا الجزء، في جزء ملخص العملیة، یجعلھ واضحًا، وفقًا لما اقترحھ 

دانیال للتو، العملیات المختلفة التي اعتقدنا بأنھا مھمة حقًا، وفي كل مرة یوجد فیھا 

باإلضافة إلى ذلك النص یمكننا وضع رقم المرجع  وضھ في الرابط.مرجع، یمكننا 

 في المرفق، حیث یسمح لنا ھذا بأن نضع النص أو النصوص كاملة في المرفق.

 

  وھذا ھو االقتراح الذي قدمُتھ خالل مكالمتنا األخیرة أو ما قبل األخیرة.

 

 شكًرا. 
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 مارتن؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 

 معكم ھنا مارتن بویل. ا لك، ألیسا.شكًر  مارتن بویل:

 أظن بالنسبة لي بأن الفكرة التي ننظر بھا ھنا إلى الخالصة التنفیذیة مھمة للغایة.

وتسعى الخالصة التنفیذیة إلى اختیار تلك القضایا التي تعد مھمة على وجھ 

  الخصوص وما ھو الرد األساسي على تلك القضایا.

 

ینبغي علینا محاولة إعادة صیاغة ذلك والذي تم ذكره  وأتفق بالتأكید مع میلتون، ال

فعًال في اقتراحات مفصلة للغایة نتیجة لكافة المخاطر التي یتحول إلیھا ھذا النوع من 

 التبسیط.

 

إال أن یبدو بالنسبة لي أنھ لربما أن ما نحتاج القیام بھ ھو تحدید بشكل واضح 

ذي ال أجده شخصیًا مثیر لالھتمام وبشدة على سبیل المثال حول العملیة، وال – للغایة

وأظن بأن لن یجده األشخاص الذین یقرأون االقتراح مثیر لالھتمام، ولكن تعد 

بالنسبة للعملیة وھي بأنھا كانت مجتمعات تشغیلیة  – القضیة األساسیة لالقتراح بأن

محددة بعملیاتھم الخاصة ووصلت إلى مجتمعاتھم الخاصة بھم، ویمكننا حینھا 

اإلشارة إلى االقتراحات ذات الصلة، وبالتالي یتمكن األشخاص من الحصول على 

 المزید من التفاصیل إذا كانت العملیة أمر یثیرھم حقًا.

 

أعي بأنھ ما زال ھذا العمل  – أظن بأن األمر الذي فاتني بعض الشيء، كان بأنھ

إال أننا بحاجة  عینة.بحاجة إلتمامھ وبالتالي لم نحظى بأي نص متداول أو أیة فكرة م

للنظر إلى تقییم االقتراحات بشكل كبیر وباألخص تحدید طرق مختلفة ومدى 

 مالئمتھا سویًا.

 

وحاولُت البحث عنھ قبل برھة إال أنني فشلت في اإلثنین  – أعي فعلیًا بأنھ بالتأكید

راح أ عناصر بھذا االقت3ولكن بالتأكید في اقتراح األسماء، یقدم القسم  اآلخرین.

والتي تعتبر اختصار جید للغایة والذي من الممكن قصھ ونسخھ فیھ وإذا كان بإمكاننا 

إیجاد أوجھ الشبھ ذات الصلة في وثائق أخرى، ونسخھا ولصقھا بحیث تحدد حینئٍذ 

 كیف تعمل األمور الثالثة سویًا.
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شة ومن ثم یعد األمر اآلخر الذي أود وحسب التطرق إلیھ بسرعة أال وھي المناق

  التي أجریناھا قبل وجبة الغداء حول تنفیذ أو العملیة الرامیة إلى التنفیذ.

 

ویبدو بالنسبة لي بأن الخالصة التنفیذیة بحاجة حقًا إلى تحدید وإبراز ما ھي 

وفیما لو كان  الخطوات التالیة، وما ھي األمور التي بحاجة للخوض في الوضع.

لتوازي ومن ثم العودة سویًا أو فیما لو مجرد میثاق یظھر أمور مختلفة تجري با

مع مراعاة أن ھذه  – إال أنھ یبدو بالنسبة لي بأن علینا أن كانت سردیة، ال أعلم حقًا.

في نھایة األمر، وأننا بحاجة لنتمكن من اإلشارة إلیھا  NTIAالوثیقة ستذھب إلى 

حاولة ودفع ذلك وعندما یبشارون بالم وبأن ھا ھي الخطوات التي سنحتاج لمتابعتھا.

عبر عملیات سیاسیة في واشنطن، وھذه ھي األمور التي یتطلبونھا إلبراز أنھ ربما 

لن نحصل على التفاصیل كاملة ھنا إال أنھ سیتم وضعھا في أي وقت یتم االنتھاء من 

 شكًرا. المرور بھا.

 

 

مع ملخصات عناصر مالحظة واحدة فقط على النقطة األخیرة تلك، كما حدث  شكًرا.  ألیسا كوبر:

والتي أتفق بأنھا ستكون جیدة في حال تمكنا من قص ونسخ  – االقتراح الفردیة ذاتھا

وینطبق  قسم فردي من كل منھا والتي تلخص األمر برمتھ، حیث سیكون ممتازًا.

األمر ذاتھ على التنفیذ ألنھ كان لدینا سؤال في طلب تقدیم االقتراحات بخصوص 

لذا ربما نتمكن من  سم واحد في كل عنصر یتحدث عن التنفیذ.وبالتالي یوجد ق ذلك.

 إعادة استخدام ذلك النص كذلك.

 

 شیاودونغ.

 

 

 فقط لتأكید فیما لو توفر لدینا تعلیق فقط بخصوص ملخص العملیة أم للوثیقة بأكملھا؟  شیاودونغ لي:

 

 

 عن جزء آخر منھ.تعتبر المناقشة مفتوحة لألمر بأكملھ إذا أردت التحدث  ألیسا كوبر: 
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ذكر ملخص االقتراح  لدي تعلق واحد بخصوص مخلص االقتراح، الفقرة الثانیة.  شیاودونغ لي:

لذا ما یقلقني ھو إذا احتجنا إلى الطلب من  بأنھ توجد ثالثة ملخصات لكل اقتراح.

 لتقدیم ملخص لألجزاء الثالثة. ICGالمجتمعات المختلفة تقدیم ملخص ما أو من 

 

 

لذا ما كنت أفكر بھ ھو بأنھ كان بإمكاننا تحدید متطوع واحد لكل مجتمع ضمن   كوبر: ألیسا

مجموعتنا ودفع ذلك الشخص على كتابة فقرة أو إیجاد النص المناسب من االقتراح 

الفردي واستخدام ذلك كملخص وبالتالي من شأنھ أن یكون، كما تعلمون، عضو 

ICGھل  لثالثة، حیث سیقدم نص ما لذلك.، واحد من كل مجتمع من المجتمعات ا

 یبدو ذلك منطقًیا؟

 

 

 فكرت في االقتراح لكل مجتمع، حیث أن لدیھم ملخص لوثیقتھم.  زیاودونغ لي:

 

 

لم  أجل، قد یجدي ھذا بافتراض أن الملخصات تلخص االقتراحات ذاتھا بشكل كافي.  ألیسا كوبر:

 كانت ھذه ھي الحالة. أعاود النظر إلیھا بتاتًا مؤخرًا لرؤیة فیما لو

 

 

 حسًنا.  زیاودونغ لي:

 

 

 كافوس.  ألیسا كوبر:

 

 

األولى تستخدم  أعتقد بأنھ تحتوي ھذه الوثیقة على غرضین. شكًرا لك، ألیسا.  كافوس أراستیھ:

وسیتم استخدام الجزء المتعلق بذلك  أما األخرى فھي لما بعد ذلك. للتعلیقات العامة.

  دعونا نركز في ھذه األثناء على التعلیقات العامة. .NTIA لـلھیكل اقتراحنا 
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وأعتذر جدًا یا ألیسا، حیث أن الخالصة التنفیذیة لیست خالصة تنفیذیة على 

ینبغي على الخالصة التنفیذیة ألي وثیقة تلخیص الوثیقة بأكملھا بأسلوب  اإلطالق.

 ال أعلم لما نحن مقیدون على فقرة واحدة. تنفیذي.

 

، ثمة أربع صفحات CCWGإلى مجموعة العمل عبر المجتمع إذا نظرُت 

 وبعد ذلك، یتجھون إلى المقدمة أو المعلومات األساسیة. قسم أو فقرات. 25و

 وبالتالي أما أن نحذف الخالصة التنفیذیة بالكامل ونبدأ بالمقدمة، ال مشكلة في ذلك.

بل تتحدث فقط  فیذي.إال أن الخالصة التنفیذیة، فال تصف ملخص الوثیقة بأسلوب تن

من المجتمع بدء  ICANNھذا اإلعالن وطلبت  NTIAقدمت  عن الجزء األول.

 وھذه لیست خالصة تنفیذیة. العمل.

 

لذا أعتقد ربما ینبغي أن نقرر أو ینبغي علینا أن نقرر بأنھ قد نحذف الخالصة 

  ت األساسیة.ال عیب في ذلك، المقدمة والمعلوما التنفیذیة بالكامل ونبدأ بالمقدمة.

 

إال  بینما تحتوي االقتراحات األخرى خالصة تنفیذییة ومقدمة بالمعلومات األساسیة.

لذا أعتقد بأن نقرر حذف الخالصة التنفیذیة أو ینبغي  أنھا لیست كذلك بالضرورة.

علینا وضعھا بطریقة تلخص الوثیقة بأكملھا بأسلوب تنفیذي، صفحة أو اثنتین، ولكن 

حیث أنھا ال تصف الوثائق التنفیذیة بأسلوب  دون انتقادنا لوضع فقرة مفردة واحدة.

 تنفیذي.

 

 

ط للتوضیح، یعنى بملخص العملیة وملخص نقطة واحدة فق شكًرا لك، كافوس.  ألیسا كوبر:

االقتراح وكافة األقسام األخرى بأنھا أقسام فرعیة لھذا النص عمومًا، وھو ما یدعى 

أدرك بأنھ لم یكن  وبالتالي یعنى األمر كلھ بالخالصة التنفیذیة. بالخالصة التنفیذیة.

 بالضرورة واضحًا بسبب تنسیق العنوان.

إال أن األفراد لم یعجبھم تسمیتھا بـ  باألصل بالمدخل.ولكن أتفق بأن ھذا ما سمي 

أتفق بأنھا ال تلخص بأسلوب  واقترح بعضھم تسمیتھا بالخالصة التنفیذیة. "المدخل".

  وأعتقد بأنھا ستكون مالئمة. لذا یسرني بأن یتم تسمیھا بالمقدمة. تنفیذي.

 

 تفضل، جو. لدي جو التالي.
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فقد بدى ما أخشاه وكأنما كنا نجّمع الكثیر  ق مع قلق دانیال حیال الفكرة.ال أتف شكًرا.  جوزیف الھادف:

في مادة المقدمة سویًا في وثیقة أخرى وبالنسبة ألولئك األشخاص الذین ال یحتاجون 

جمیعًا مادة المقدمة، ال أود أن نفقد األمور اللوجستیة الفعلیة في كیفیة التعامل مع 

 ما في ھذه المادة.قطعة الورقة الكامنة في مكان 

 

لذا ربما یمكننا التوضیح على الموقع اإللكتروني كیفیة الرد على الورقة باعتبارھا 

لذا إذا كان كل ما یریده الفرد فعلھ  قسم واحد فقط ومن ثم المادة التمھیدیة كقسم آخر.

ھو إلقاء النظرة على االقتراح والرد علینا، لیسوا مضطرین بالضرورة للقیام بالقسم 

 التمھیدي بأكملھ في حال تابعوا العملیة معنا بالفعل.

 

 – فقد كنت أحاول وحسب التأكد من أنھ بالنسبة ألولئك الذین یمازحوننا بأن لدیھم

طریقة واضحة للحصول على الجواب الذي یحتاجونھ للقیام بالوثیقة دون االضطرار 

 ھناك.للمرور على كافة المقدمات التاریخیة في كیفیة وصولنا إلى 

 

لذا إذا أمكننا القیام بذلك بتوضیحھ على الموقع اإللكتروني وربما دون خلط كل شيء 

في ھذا األمر الذي یدعى، كما تعلمون، الوثیقة االخرى أو المادة األخرى، حینھا ھذا 

 ما یعالج مخاوفي.

 

 

 شكًرا لك، جو.  ألیسا كوبر:

 

 جون؟

 

 

مدونة الري ھذا األسبوع تثقیفیة للغایة عما ینبغي علینا أعتقد بأنھ كانت  ھذه ألیسا.  جون نیفیت:

 ICG"یعد دور  سأقرأ جملة واحدة فقط. القیام بھ وكیف ینبغي علینا المضي حیالھ.

حساس ألنھ یتعین علیھ إنشاء سجل عام لنا حول طریقة ترابط طلبات مجموعة 

سسي علیھا على وإضفاء طابع مؤ NTIAالعمیل الثالثة بأسلوب یضمن تلبیة معاییر 

 المدى الطویل."
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إنشاء  للقیام بذلك بشكل أساسي؟ NTIAلذا ما ھي أفضل طریقة بالنسبة لنا لمساعدة 

ال  ال أعلم حقًا أو أھتم فیما لو كان تمھید أو خالصة تنفیذیة أو مدخل. سجل عام.

 كیة.إال أنني لست غارقًا بنوع الدور ذاك من الحكومة األمری أعتقد بأنھ مھم حقًا.

  یوجد أشخاص یھتمون.

 

لذا، تعلمون، تقدم الحكومة األمریكیة إشعار باالستفسارات، أو إشعار بالنوایا، 

NOIs.وثمة أشخاص یقومون بذلك من أجل لقمة العیش بصورة  ، طوال الوقت

وربما ینبغي علینا كمجموعة النظر للحصول على استشارة خبراء حول  منتظمة.

للقیام بھذا بكفاءة وبالطریقة التي اعتادوا  NTIAفي مساعدة  تلك العملیة ومساعدتنا

لذا عندما ننظر إلى األمر من وجھة نظر الحكومة األمریكیة حول كیفیة  علیھا.

ترابطنا على السجل العام، حیث یمكننا القیام بذلك بطریقة ما مع بعض المساعدة في 

الخاص بنا أو طلبنا للتعلیق  NOIتنظیم األسئلة المناسبة لنطلب في اإلشعار بالنوایا 

 العام واستخالص الردود التي نتطلع إلیھا، والتأكد من أنھا كاملة ومترابطة.

 

ومن ثم نوظف شخص إلى حد ما لمساعدتنا بذلك، حیث یتمكنوا من مساعدتنا بمئات 

الساعات التي ستطلب لمراجعة كافة الردود الواردة. لذا فإنني لست متأكدًا كیف 

بھذا من الناحیة اإلجرائیة، في حال أحب األفراد فكرة الحصول على شخص سنقوم 

ولكن أعتقد بأن  عامل مھني مكلف لـ، تعلمون، بضعة أشھر بینما نكمل ھذه العملیة.

أحدھم غرق في ذلك النوع من المعلومات األساسیة التي ستكون مفیدة بشكل ال 

 شكًرا. قل ذلك االقتراح.عندما نن NTIA لـیصدق بالنسبة لنا وبكل تأكید 

 

 

فقط بخصوص  سأكون مھتمًا بالتأكید بأفكار من آخرین حول ذلك االقتراح. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 حسنًا، سیكون لدّي ردّین. – النقطة الثانیة

 

أوًال، إذا نظرتم إلى األسئلة، نوع األسئلة المقترحة للتعلیقات العامة، قبل تجمیع ذلك، 

 NTIAالتي أتمتھا  NOIsلى عدد قلیل من اإلشعارات بالنوایا فقد عدُت ونظرُت إ

 فقط ألخذ نظرة على ما سألوا عنھ من قبل. IANAسابقًا بخصوص عقد وظائف 

وبإمكان األفراد التوجھ والنظر إلیھا والتفكیر بخصوص ذلك  ویتوفر كل ھذا علنًا.

 بمفردھم.
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لتعلیقات بما أنھا ترد وتجري أو القضیة الثاني من إدارة ا – أما السؤال الثاني

تحلیًال، فقط أجرى الرؤوساء بعض المحادثات بالفعل مع السكرتاریة حول التحضیر 

كنا نتوقع االعتماد على السكرتاریة في مساعدتنا في  – لتلك العملیة ونتوقع أن

 CWGتجمیع التعلیقات بأسلوب مشابھ لما جرى في مجموعتي العمل عبر المجتمع 

مع  ن یسرني الترحیب بأفكار أي شخص حول كیفیة القیام بذلك.ولك .CCWGو

 الشكر.

 

ومن ثم  حسًنا. حسًنا. ال، لقد أخفضت یدك. – مارتین إذن لدي مارتین التالي.

 تفضل، أجل. استمر. نعم؟ ھل عدت إلى قائمة االنتظار؟ – كافوس

 

 

ئلة، بالنسبة لي، وبعد النظر أعتقد عندما تتجھون إلى األس شكًرا لك، ألیسا.  كافوس أراستیھ:

والردود  CWGو CCWGباقتراحات من مجموعتي العمل عبر المجتمع 

ما ھي  والتعلیقات الواردة، فإن العنصر األكثر أھمیة من ھذه الوثیقة ھي األسئلة.

فقد طرحناھا بطریقة في غایة الوضوح بحیث یفھمھا  األسئلة التي طرحناھا؟

 المجتمع واألفراد.

 

وتناولتم إحدى  تم بالتوجھ إلى األسئلة التي طرحتموھا، لدیكم خمسة عناصر.إذا تكر

ھل تعتقدون بأن المجتمع بأكملھ یؤید أن األمر غیر  وقلتم بأن: NTIAعناصر 

ومن الرد الذي  ربما ینبغي علیكم قول أنكم تؤیدون ھذا االقتراح. مناسب تمامًا؟

  مة تأیید واسع.تلقیتموه، فإننا نستنتج حینھا بأنھ، أجل، ث

 

مع االقتراح، ثمة  CCWGعلى سبیل المثال، أرسلت مجموعة العمل عبر المجتمع 

لذا  یختلفون معھا. 7تراوده المخاوف، و 20منھا مؤید، و 29تعلیق وارد،  45

 أعتقد بانھ سیتم تعدیل السؤال األول بشكل طفیف.

 

أوًال، ما  رح األسئلة إلى فئتین.إال أنھ، وبعد قول ذلك، ال أعلم فیما لو ینبغي علینا ط

ھي آرائكم فیما یخص كل من ھذه االقتراحات الفردیة بالنسبة لمجتمعات التشغیل 

ألنھ قد یساعد ذلك  ومن ثم ما ھو تعلیقكم فیما یخص الثالثة عمومًا؟ الثالث الفردیة؟

في الحصول على تلك ألنھ مھم للغایة، حیث ال مشكلة لدى البعض مع اقتراح 
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وإذا جعلتموھا عامة، فمن  جتمعین، وتلقي بعض التعلیقات المتعلقة بمجتمع واحد.الم

 الصعب فھم الطریقة التي ینبغي على المجتمع تحلیلھا والرد علیھا.

 

واحدة فیما یخص اقتراح كل  لذا اقترح بأنھ ربما تنظرون في تقدیم األسئلة في فئتین.

  مجتمع و، الثانیة، بشكل عام.

 

ومن ثم الحقًا،  أخرى، تعد القضیة المھمة ھي األسئلة التي طرحناھا.ولكن، مرة 

متى ما استلم االقتراح، یتعین علینا حینھا رؤیة كیفیة التعامل مع ذلك، مع مراعاة 

 شكًرا. الخبرة المكتسبة من اقتراحي المجتمع اآلخرین الذي تم تقدیمھما.

 

 

  شكًرا لك، كافوس.  ألیسا كوبر:

 

وبالتفكیر في األمر، من المالئم  ي، أتفق تمامًا حول السؤال األول.ومن وجھة نظر

بالنسبة لنا تحدید فیما لو كان االقتراح یؤید أكثر من سؤال األفراد إن كانوا یفكرون 

 بأنھا كذلك.

 

وبالنسبة لنقطتك الثانیة، كما قلت في البدایة، أعتقد بأنھ من المھم محاولة تركیز 

التي لم تحظى بفرصة بتلقي التعلیقات العامة  – لبنود التي نحناالنتباه العام على ا

وأعتقد بأنھ تم إخراج تفاصیل االقتراحات الفردیة للتعلیقات  حتى اآلن بالضرورة.

لذا فإنني متردد قلیًال للفصل بینھا وطرح أسئلة معینة حول  العامة عدة مرات.

ولكن،  للعامة على االقتراح بأكملھ.عناصر معینة ألننا ننظر بالفعل إلى التقییم العام 

 مجددًا، أود االستماع إلى أفكار األشخاص بخصوص تلك، تلك الصیاغة.

 

 جو. 
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 جو الھادف. شكًرا لك، ألیسا.  جوزیف الھادف:

 

أظن بالنسببة للنقطة التي ناقشَتھا وكافوس للتو، ربما ال تعتبر األسئلة بخصوص 

لذا، وبعبارة  ر االقتراح الفردي بل العملیة.ضرورة طرح االقتراحات الفردیة جوھ

ھل یعتقدون بأن تعلیقاتھم  أخرى، تعلمون، ھل تمكن األفراد من استخدام العملیة؟

ألنھ، كما تعلمون، یعد جزء مما یفترض  انعكست في العملیة أو شيء من ھذا القبیل؟

د لدینا سبب وحتى تاریختا ھذا، ال یوج بنا اقتراحھ ھو عمل العملیة بشكل صحیح.

إال أنھ قد یكون أحد االمور حیث نلقي نظرة على  لالعتقاد بأنھم لم یقوموا بذلك.

العملیات الفردیة من ذلك المنظور ألن من إحدى االمور التي نفترض استخالصھا 

وكما ناقشَت وكافوس، فمن غیر المناسب سؤال األفراد  من ھذا ھو توجیھ المجتمع.

إال أن ما كانت خبرتھم بالعملیة قد یكون  أن الوثیقة انعكاسیة.فیما لو كانوا یشعرون ب

 شيء مشروع بالنسبة لھم لتقدیم رأیھم فیھ.

 

أما األمر اآلخر أظن بأنھ عندما نتلقى قائمة األسئلة األخیرة، أخشى بأن الطریقة 

 التي لدینا والتي صاغت الوثیقة بھذه األثناء، تفسح المجال لألفراد بتزویدنا بجواب

ویعني الجواب السردي بأننا سنتعقب كافة السرد لمحاولة اكتشاف حیثما  سردي.

 على اإلطالق. 4، لمعرفة أنھ ربما لم یتناولوا السؤال 4یتناولون السؤال 

 

وبالتالي ربما توجد طریقة ما الستخدام أساس نموذج بحیث تجیب على جزء السؤال 

ولن یمنع ذلك بعض  حر بالكامل. التالي للسؤال ودون مجرد تقدیم جواب بنموذج

ولكن على األقل من وجھة نظر  األشخاص من إرسالنا شيء ما بنموذج حر.

تنظیمیة، سنتمكن من مطابقة اإلجابات سویًا وتجمیع األجوبة عبر طلبات بطریقة 

 أكثر یسرًا مما لو كان أحدھم ینظم أفكارھم فقط أیًا كانت الطریقة التي ترضیھم.

 

 

إنھا نقطة جیدة والتي كان ینبغي علي ذكرھا سابقًا وأعتقد بأن وولف  شكًرا لك، جو.  ألیسا كوبر:

أولریتش طرحھا في مكالمة سابقة، فكرة وجود نموذج أو ورقة تعلیق عامة عن 

حیثما یتمكن المعلقین من المساھمة بتعلیقاتھم على أجوبة معینة ألسئلة معینة، وأعتقد 

 قیام بذلك.یمكننا بالتأكید ال – بأننا
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أظن بانھ ینبغي علینا الحصول على نموذج قائم على الموقع  أعتقد بأنھا فكرة جیدة.

بحیث یتیح لألفراد القیام بذلك، في حال اختاروا ذلك، وستسھل مھمتنا كذلك، 

 باإلضافة إلى السماح لألفراد بتقدیم تعلیقات بنموذج حر إن أرادوا ذلك.

 

  وندي ومیلتون.إذن لدي باتریك ومن ثم روس م

 

 باتریك؟

 

 

  شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

 

وفیما یتعلق باألسئلة التي نطرحھا وكیف نصیغھا، أعتقد بأن الطریقة الوحیدة للتفكیر 

في كیفیة قیامنا بذلك وھو بالنظر إلى میثاقنا الخاص، ألنھ ال یسعنا طلب الحصول 

 شيء حیالھا.على مالحظات حول أمور ال یمكننا القیام ب

 

لذا فإن ما نحتاج المساعدة بھ وما نحتاج المساھمة بھ ھي أمور نعمل علیھا بالفعل، 

 وھو األقل النطاق الذي فكرنا بھ.

 

 شكًرا.

 

 

  شكًرا. ألیسا كوبر: 

 

 أنا روس موندي.

 

 

 روس موندي ھنا. شكًرا لك، ألیسا.  روس موندي:

 

قطة التي طرحھا كافوس سابقًا، أھمیة أمر واحد أردت التأكید علیھ، أظن، ھي الن

 صیاغة األسئلة.
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أعتقد بأنھ أمر حساس للغایة بالفعل وأننا بحاجة إلعطاء ذلك أكبر قدر یمكننا من 

االھتمام، للحصول على أسئلة محددة جیدًا بحیث نتلقى المعلومات التي نرغب 

 سماعھا من العامة.

 

وھو فیما لو كان ینبغي علینا  – كافوسأعتقد بأنھ طرحھا  – أما الجانب اآلخر الذي

محاولة تنظیم ھذه األسئلة لتناول القضیة بشكل عام وحسب أو االقتراحات الفردیة 

رأیي في ذلك بأنھا سیكون من الخطأ  – التي لدینا في اقتراحنا المجّمع أم ال، وأنا

  تشجیع ذلك.

 

إحدى االقتراحات  – رديوإذا أراد أحدھم إعطاءنا تعلیقات عن الف وال یسعنا منعھ.

الثالثة، ال بأس بھذا، یمكنھم القیام بذلك، ولكن ال أعتقد بأنھ ینبغي علینا محاولة 

تنظیم األسئلة التي جمعناھا وبالتالي سنطلب أمور من ھذا القبیل على وجھ التحدید، 

ألنھ إذا كان بمثابة تعلیق اقتراح فردي، یبدو وكأنما یجب أن تعود إلى المجمتمع 

 التشغیل المنخرط بأي حال.

 

 

 ملتون. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 

أردُت وحسب التحدث عن فكرة محاولة صیاغة أو إضفاء الطابع الرسمي على  أجل.  ملتون مولر:

 مساھمة التعلیقات العامة، وباألخص بأن فكرة دعوتنا للردود السردیة أمر سيء.

قول "یا إلھي، ربما یتعین علینا بالفعل  ویبدو األمر تقریبًا بالنسبة لي قریب جدًا من

  اتفقنا؟ قراءة التعلیقات."

 

 وال بد أن نجعل األمور منطقیة. و، أجل، یتعین علینا حقًا قراءة التعلیقات.

  – والفكرة

محاولة لـ، أعتقد،  CWGفقد رأیت في بعض عملیات مجموعة عمل المجتمع 

أعتقد بأنھ  وأعتقد بأنھ أمر سيء. إضفاء طابع رسمي عمومًا على عملیة المساھمة،

أعتقد أننا بحاجة لقراءة  یمنعنا حقًا من محاولة معرفة أو فھم ما یقولھ األفراد.

  ستكون ھنالك فروق في التفسیر. التعلیقات.
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إنھ أمر جید حیث قدمتھ ألیسا لنا مع أسئلة منظمة تتعلق بھذه الجوانب الثالثة، 

، إال أنھ سیرد الجمیع بالتحدید على تلك األسئلة، إال ال الجمیع – وأعتقد بأن الكثیر

أنني أفترض بأننا بصدد الحصول على المزید من الردود السردیة واسعة النطاق 

 والتي ینبغي منا االنتباه إلیھا.

 

 

لیس بأن  سأكون مھتمًا حقًا بأفكار األفراد بخصوص ھذا السؤال. – إنني شكًرا. ألیسا كوبر: 

یؤثر األمر علینا من حیث أسلوبنا في التعلیقات العامة  – الیوم، ولكننيعلینا تحدیده 

مناقشات الرؤوساء التمھیدیھ مع السكرتاریة حول  – وكیف نطلب تحلیلھا، وفي

كیفیة اإلعداد لھذا، فقد تحدثنا قلیًال عن مستوى التفاصیل والتي تعد ضروریة حقًا 

تنظیم ذلك التحلیل مقابل القدرة على فھم من حیث تحلیلنا للتعلیقات ومدى رغبتنا في 

  –التعلیقات أیًا كانت الفئات التي نریدھا كـ
 

تعلمون، إذا تلقینا تعلیقات كثیرة حول شيء ما بحیث لم نطرح أسئلة حولھا، ینبغي 

علینا أن نتمكن من تجمیع ذلك، وإذا جعلناه صارمًا للغایة، فقد یصبح ذلك صعبًا 

 حینھا.
 

تعلمون، قد یسھل إعطاء األشخاص طریقة ما  – إن وجود بعضومن جھة أخرى، 

 لتقدیم تعلیقات منظمة بالنسبة لنا إلجراء تحلیلنا.
 

ثمة إیجابیات وسلبیات، وإذا وفرنا كلتا اآللیتین، ومن ثم سنحصل ال محالة  – لذا ثمة

 على كالھما.
 

ثة الخاصة في فترة التعلیق العام الحدی – CWGأعتقد بأن مجموعة عمل المجتمع 

، حول استخدام نصف المعلقین للنموذج ونصفھم لم CWGبمجموعة عمل المجتمع 

 تقریبًا، أعتقد. یستخدموه.
 

سنتلقى مساھمة لكال النوعین، إال  – لذا قد نتوقع شيء مشابھ ومن ثم سوف نتلقى

 أننا نرغب قطعًا االستماع إلى أفكار األفراد بخصوص ذلك.
 

 كافوس.
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الذي سنطرحھ ینبغي أن  – أوًال، أتفق مع باتریك بأن السؤال الذي طرحناه نعم.  :كافوس أراستیھ

ال ینبغي علینا  لیست اللغة ذاتھا بالتحدید، بل متسقة. یتسق مع المیثاق على األقل.

لقد فھمنا ذلك ونتفق تمامًا  وبات ھذا واضًحا للغایة. طرح سؤال ما خارج المیثاق.

 مع ذلك.

 

رككم التجربة التي خضتھا مع مجموعة العمل عبر المجتمع اآلن، دعوني أشا

CCWG.  وبعد تلقي التعلیقات، ألن الطریقة التي تمت صیاغة السؤال بھا أو ألن

كمیة  CCWGالطریقة التي قدم بھا الجواب، أمضت مجموعة العمل عبر المجتمع 

قة ووثی – خمس أو ست جلسات من المكالمات لساعات لكل – كبیرة من الوقت

لم یتمكنوا من  صادرة تتحدث عن فئات لتعلیقات العامة، ألنھا لم تكن واضحة.

 مناقشة ذلك.

 

 وقضاءھم الكثیر من الوقت في تصنیفھا. أوًال، یتعین علیھم تصنیفھا.

 

 لذا إذا حاولتم بأن تكونوا واضحین للغایة من البدایة، ستغدو مھمتنا أكثر بساطة.

 

لنفترض بأنكم طرحتم سؤاًال وكان الرد  تراح الذي قدمُتھ.دعوني أقدم مثاًال آخر لالق

أو  Aعمومًا "ال، ال نتفق مع ذلك" ولكن یمكننا قول فیما لو كانت االتفاقیة للمجتمع 

B  أوCھل تطرحون سؤال آخر أم تحاولون تفسیر  . لذا كیف تسعون لتحدید الحالة؟

 ذلك؟

 

لتفسیر أي من  CCWGتمع لم یكن أقصى جھد بذلتھ مجموعة العمل عبر المج

ألنھ  وإال ستكون التفسیرات خطیرة للغایة. محاولة فھم التعلیقات. التعلیقات الواردة.

یمكنني أن أؤكد لك بأنھ سیتم  سیتم تقیید عدد األشخاص الذین یحددون ویرتبون ذلك.

 .ICGتقییده في 

 

 خطیرًا. لذا سیتم رھنك بفسیر شخصین أو ثالثة ألیة تعلیقات وسیكون األمر

 

لذا ربما ینبغي أن نكون في غایة الوضوح، إذا لم ترغبوا بطرحھا في فئتین 

ومن ثم إضافة "وإذا  مختلفتین، على األقل ذكرتم ذلك، ھل توافقون، وما شابھ ذلك.
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كان ذلك ممكنًا، علیكم تقدیم فیما لو ارتبط خالفكم بالجوانب عامة أو فیما لو ارتبط 

وجعل األمر ممكنًا على األقل بحیث یأتي  وما شابھ ذلك.األمر بمجتمع معین."، 

 الجواب واضح تمامًا.

 

لذا فإن ما أقترحھ بأن الخبرة التي نتلقاھا من الجانبین اآلخرین، ألنھ بالنسبة لنا، إنھا 

المرة األولى، كما یوجد أشخاص قاموا بھا مرتین في مجموعة عمل المجتمع 

CWG  عبر المجتمع ومرة واحدة في مجموعة العملCCWG لذا ینبغي أن ،

 لست أقول بأنھ خطأ. نخوض تجربة أولئك األفراد وأال نكرر أوجھ النقص ذاتھا.

 شكًرا. أوجھ النقص ذاتھا.

 

 

 روس؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

  

 أنا روس موندي.  روس موندي:

 

 – منیبدو األمر بالنسبة لي بأنھ إن تمكنا من تنظیم طلباتنا للحصول على مساھمة 

ما نظن بأنھ سیكون أكثر فائدة  – على التعلیقات العامة بحیث أن سیكون أكثر

لالستفادة أكثر من المساھمات التي یمكننا بردود منسقة ومنظمة، ینبغي أن تسھل 

 تحلیل المھمة ولكن دون منع الردود النصیة.

 

نصب اھتمامنا  مجددًا، كما ذكر باتریك سابقًا، وطرحھ كافوس، فإننا بحاجة حقًا ألن

على المیثاق وما صرح لنا القیام بھ، وبالتالي أعتقد بأنھ یمكننا تنظیم األمور بحیث 

لن نشجع األشخاص على تقدیم أجوبة طویلة وھائلة ومشتتة بحیث ال  – أننا لن

 نتمكن من معرفة ما یقولونھ للبدء بھ.

 

 

، سألوا NTIAالمتعلقة بمعاییر أقصد، ستالحظون في األسئلة  ھذه نقطة جیدة.  ألیسا كوبر:

 ؟Xتعلمون،، مثل "ھل تظنون بأن االقتراح یستوفي معاییر  جمیعھم "لما أو لما ال ".

ولكن  والتي قد تثیر بعض األجوبة الطویلة والمشتتة المثیرة لالھتمام. لما أو لما ال؟"
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ثمة طریقة ما لذا  في الوقت ذاتھ، أشعر بأنھ ال یمكننا اإلجابة على سؤال نعم أو ال.

  للقیام بذلك، وأود من األفراد اقتراح طرق أفضل لصیاغة األسئلة.

 

 منال؟ 

 

 

وأعتقد بأن روس أدلى بما كنت بصدد قولھ ألنني أعتقد بأن كال  شكًرا لك، ألیسا.  منال إسماعیل:

وأؤید وجود طریقة منظمة لألسئلة مع لغة متسقة بحیث ستتیح  الخیارین متعارضین.

 ریقة إجابة منظمة كذلك بحیث من شأنھا أن تساعد تحلیلنا.وتشجع ط

 یودون الرد بشدة علیھا بطریقة أكثر مرونة. – ومجددًا، دون تقیید األفراد الذین سـ

 

ومجددًا، وكما ذكرَت بالفعل، حتى مع نماذج منظمة للغایة من قبل، یفضل بعض 

اعدة أولئك المستعدین للرد األفراد عدم الخوض بالھیكل، ولكن یمكننا على األقل مس

 شكًرا. بطریقة منظمة والمساعدة في تحلیلنا كذلك.

 

 

 ملتون. أین وصلنا؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 دانیال. ال. حسًنا.

 

 

 شكًرا لك، ألیسا.  دانیال كارینبیرغ:

 

بالنسبة ألي سؤال في التعلیق العام، بأن نقدم بعض التنظیم  – أود كذلك اقتراح أننا

 أظن بأن ما طرحھ كافوس صحیح جدًا. تصنیف ذلك الجواب أو ذلك التعلیق.بشأن 

ال ینبغي أن نكون في موقف حیث یجب علینا تمضیة الكثیر من الوقت في إیجاد في 

 – أي فئة معینة یندرج بھا التعلیق، وستكون األبعاد التي أراھا بالنسبة لھاتین الفئتین

عام، تعلیق یرتبط بواحد أو أكثر من اقتراحات وتم ذكرھا كذلك ستكون بمثابة تعلیق 

ویوجد كذلك، أعتقد، بعض الفئات التي یمكننا التفكیر بھا، بعض  المجتمع المحدد.

خطورة التعلیق، من حیث ھل یشعر  – الفئات لطلب تعلیق فیما لو كان رأي المعلق
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طرحھا، أو ھل  المعلق بأنھ ال یمكن المضي قدمًا بالعملیة كاملة ألن القضیة التي تم

یشعر المعلق بأنھ من الممكن تداركھ، تعلمون، بعد ما بدأ التنفیذ، أو شيء من ھذا 

 القبیل.

 

 وینبغي علینا التفكیر بفئات أخرى. وسوف یساعدنا ذلك أیضًا على التصنیف.

 

تعلمون، إذا أراد أحدھم إبداء  وینبغي بال شك أن تكون تعبئة ھذه الفئات اختیاریة.

ولكن ینبغي علینا توفیر فرصة للمعلق إلعطائنا  ینبغي أن یبدي احتجاجھ. احتجاجھ،

 طریقة ما لتنصیف ما یقولھ.

 

 

إنھا نقطة جیدة، وھذه ھي العملیة التي تم استخدامھا في مجموعات أخرى  شكًرا.  ألیسا كوبر:

 كذلك، لتحدید نوع خطورة التعلیق في التحلیل.

 

 ال یعجبك األمر یا میلتون. 

 

 نعم. ھل عدت إلى قائمة االنتظار؟ – فوس، ھل ما زلت فيكا

 

 

"نعم" أم  – حتى وإن وضعنا األسئلة یا ألیسا لتلقي رد ثنائي مجرد مثال بسیط. نعم.  كافوس أراستیھ:

 بل تلقینا توضیحًا. أخشى بأننا لم نتلقي ذلك. – "ال"

داد اإلنترنت ، فقد قدم مزودو امتCCWGبالنسبة لمجموعة العمل عبر المجتمع 

سطر  32أجوبة، وھو ما یقارب  7ووجدنا  سطر من األجوبة. RIR 23اإلقلیمیون 

لذا ربما  وبالتالي تلقیتم توضیحات بذلك. ، بالنسبة لسؤال واحد.12و  11في الرقم 

 لن یساعدنا ذلك. ینبغي علینا أال نحاول ترك إنطباع بأننا نبحث عن جواب ثنائي.

 شكًرا.

 

 

 میلتون؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:
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لنفترض بأننا أنشأنا خانة صغیرة تنص بأنھ  حسًنا، ھذا ما كنت أنوي قولھ جزئیًا.  ملتون مولر:

لن یعترف نصف األشخاص  ضع احتجاجك ھنا." "ھل ترغبون بعرض احتجاج ما؟

 الذین یرغبون باالحتجاج أنفسھم بأنھم یحتجون وسنعمل على وضعھ في مكان آخر.

 

بأننا نفكر بھذا بأسلوب خاطئ، وھو بأننا  – ى جانب ذلك، أعتقد بأنناتعلمون، وإل

نرغب بموائمة التعلیقات العامة مع أیًا كان یسھل عملنا، وتكمن فكرة التعلیقات 

 العامة بالحصول على رأي العامة، أیًا كان.

 

 ویعد طرح أسئلة معینة حیث نحتاج إلى أجوبة علیھا بال شك وسیلة جیدة، إال أنھا

وسنضطر إلى تصنیف الردود  – تبدو بالنسبة لي كافیة، ومحاولة أن، كما تعلمون

من خالل عملیة مبتكرة، مع افتراض أننا تلقینا تعلیقات كافیة حیث ال یمكننا قراءتھا 

 كاملة.

 

وباألساس، إذا نظرتم إلى عدد التعلیقات التي تلقاھا مجتمع اسم النطاق، والتي تعد 

، تعلمون، لیس IETFراد األرقام أو فریق عمل ھندسة اإلنترنت أكثر مما تلقاه أف

 تعلیق. 40أو  50أو  60إنھا عبارة عن  بھذا القدر حقًا.

 

 ربما سنفعل ذلك. واآلن، ربما سنخوض أكثر في مرحلة االقتراح النھائي.

 

 تعلمون، لیس األمر كما لو أننا بصدد تلقي آالف التعلیقات. – إال أن األمر لیس كما

 أعتقد حقًا بأنھ سیكون مفاجئ جدًا إذا قمنا بھ.

 

دعونا نطرح األسئلة والتي مّرت علیھا أوًال،  لذال دعونا ال نبالغ بالتفكیر بھذا.

وأعتقد بأنھ إذا احتجنا ألیة أسئلة أخرى والتي یستلزم الرد علیھا حقًا، ودعونا نقوم 

 بالعمل وحسب ونقرأھا لكم.
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 میلتون. شكًرا لك،  ألیسا كوبر:

 

فإن ما سمعت دانیال یقولھ لیس بأننا نود محاولة الحصول على – إنني أنا أتفق معك.

توافق األفراد في خانات منفصلة من حیث خطورة تعلیقاتھم، إال أنھ أمر قد نأخذه في 

 االعتبار عندما نجري التحلیل.

 

صغیرة إال أنھا تعلمون، كانت تعلیقات سردیة في اختیار األخطاء ال – لذا حتى وإن

داعمة عمومًا، قد نتمكن من وصف التعلیقات السردیة لشخص ما على أنھا داعمة 

بدًال من منعھ أو شيء من ھذا القبیل، لذا یعد األمر مجرد مسألة عوملتھا إلى 

 تحلیلنا، بدًال من إقحام األفراد في خانات مسبقًا.

 

 أعتقد بأن قائمتنا واضحة.

 

بھذه المادة، یوجد لدینا فریق صیاغة من متطوعین ممن  لذا للمضي قدمًا حسًنا.

 سیعلمون على ما أظن بأننا نسمیھ مقدمة بدًال من الخالصة التنفیذیة لالقتراح.

وإحداھا عن  ثمة بضعة قطع والتي إما أننا تحدثنا الیوم عن إضافتھا أو تغییرھا.

عن العملیة وإمكانیة وضع تغییر الطریقة التي نتحدث بھا  الملخصات. التنفیذ قلیًال.

وبالتالي سوف یعمل الفریق على ذلك ویعود إلى  معلومات العملیة في الملحق.

 المجموعة كاملة مع المستجدات.

 

ربما ینبغي علینا أن نفكر في توقیت ذلك إال أنھ ال یتعین علینا القیام بذلك في ھذا 

 المنتدى.

 

موقع اإللكتروني بتفصیل أكثر وتقدیم ومن ثم ینبغي على األفراد النظر على مواد ال

تم  – التعلیقات في القائمة، إن كان لدیكم المزید من التعلیقات، ألنھ لم یتم إخراجھا

إال أنھ سیكون رائعًا إذا جھزنا كل ذلك للبدء، تعلمون، في  إخراجھا فقط لبضعة أیام.

غسطس في حال منتصف شھر یولیو، وذلك ألنھ ینبغي بدء فترة التعلیقات في شھر أ

 أنھینا كل شيء في الموعد المحدد.

 

 نعم. كافوس، ھل عدت إلى قائمة االنتظار؟
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 إنھا اقتراحات جیدة. شكًرا جزیًال. نعم. نعم.  كافوس أراستیھ:

 

ما أود طرحھ في ھذه المرحلة، وذلك ألن األسئلة التي یجب علینا طرحھا مستقلة 

تعلق بالجزء المتبقي، ھل تعتقدون أم ھل نعتقد أكثر أو أقل من أي إجراء نتخذه فیما ی

بأن ھنالك حاجة لجعل مجموعة صغیرة ما تجمع أفكارھا وتصوغ األسئلة للنظر 

یجب أن یكون من مجتمعات شتى ومجموعة من  – إنھ ھذا أمر بالغ األھمیة. فیھا؟

تراعوا حاجتنا األفراد، أكثر تمثیًال لكافة، ألن ذلك مھمًا، نوع األسئلة، لذا أقترح بأن 

إلى وجود مجموعة صغیرة لصیاغة األسئلة التي سیتم إرسالھا في الوقت المناسب 

ما بین اآلن والمرة القادمة حیث نضع الوثیقة للتعلیقات  – حتى من اآلن – من بدایة

 شكًرا. العامة.

 

 

 جان جاك، ھل أردت الرد على ذلك؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

  

 أنا جان جاك. ًرا لك، ألیسا.شك جاك سوبرینات: -جون

 

أعتقد بأنھ اقتراح جید، ولكن أود قول أنھ لما لن یصیغ الفریق ذاتھ األسئلة وكذلك 

ألن األمر متعلق أكثر بجانبّي  بأكملھا؟ ICGیھتم بالمسودة التي سیتم إرسالھا إلى 

 العمل ذاتھ.

 

 

ال نرى أي اعتراضات، أعتقد  – یبدو أنھا خطوة جیدة بالنسبة لي، وبالتالي نرى  ألیسا كوبر:

 ینبغي علینا المضي قدمًا بذلك.

  بالمجموعة الصغیرة. – وبالتالي تعنى المھام بـ 

 إننا نسیر وفقًا للجدول، وھو أمر جید دائمًا. رائع.

 أوه، تفضلي منال. 
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 تنفیذیة.مجرد تلمیح سریع حول المقدمة مقابل شأن الخالصة ال شكًرا لك، ألیسا.  منال إسماعیل:

ولكن مجددًا، أؤید  مجددًا، ال أجید التحدث باللغة وال یوجد لدي مركز قوي للغایة.

  الخالصة التنفیذیة.

 

یعني األمر بالنسبة لي أنھ بمثابة ملخص وبإیجاز لألمر بأكملھ من البدایة إلى 

مجددًا، قد تكون فقرة تمھیدیة والتي ال تلخص  – ولكن تعتبر المقدمة النھایة.

 – لذا أعتقد سیكون النھج مختلفًا إن لضرورة األمر بأكملھ.با

 

 

 إذن ھل تقترحین بأن یكون لدینا خالصة تنفیذیة ومقدمة على حد سواء؟  ألیسا كوبر:

 

 

على األقل إلبقاء أمر الخالصة التنفیذیة ألنني ظننت بأنك قلت یمكننا تسمیتھ   منال إسماعیل:

فیذیة والتي ال أشعر بأنھا تمنح المعنى ذاتھ ألن بالمقدممة بدًال من الخالصة التن

وقد تكون "المقدمة" بالنسبة لي  الخالصة التنفیذیة عبارة عن خالصة للوثیقة بأكملھا.

 شيء آخر.

 

 

 ال أدري. ھل لدیك اقتراح یا كافوس؟ ھذا صحیح.  >>ألیسا كوبر:

 

 

أو استنتجت بأنھ بدًال من الخالصة  ما فھمتھ بأنك اقترحِت نعم، أتفق مع منال.  >>كافوس أراستیھ:

  ولم تكن ھذه الغایة من اقتراحي. التنفیذیة، ستضعین كل شيء في المقدمة.

 

عدم وصف، یجب أن  – بل كان اقتراحي بأنھ ینبغي على الخالصة التنفیذیة وصف

 ومع ذلك، یمكنك وضع فقرة تمھیدیة أو إثنتین. تلخص الوثیقة كاملة بأسلوب تنفیذي.

أقترح بأننا نجعل االمر مختلف تمامًا، الخالصة التنفیذیة، بتنسیق مختلف أكثر أو لذا 

ومن ثم لدینا فقرة أو إثنتین، فقرات  أقل كما ذكرِت ألنھ لم یكن التنسیق جیدًا.

 شكًرا. تمھیدیة، للوثیقة بأكملھا، وما یتعلق بعدم تلخیص الوثیقة بأكملھا.
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 تفضل، ناریل.  ألیسا كوبر:

 

 

 ناریل كالرك القائمة بالتسجیل. ریل كالرك: نا

 

وأبدأ  عندما أقوم بكتابة الوثائق، أكتب الخالصة التنفیذیة عادًة بعد كتابتي للوثیقة.

عادة بكتابة مسودة بما ستحتویھ الوثیقة حیث ربما تتطور في نھایة األمر إلى ما لدي 

  كخالصة تنفیذیة.

 

نحاول التخطي إلى نھایة ھذا قبل قیامنا كذلك بأننا  – ولكن أعتقد إلى حد ما أننا

وقد بدأنا بمناقشة دالالت المقدمات مقابل  بوضع مسودة بما ستحتویھ الوثیقة.

 الخالصات التنفیذیة.

 

ال أظن بأننا وصلنا إلى حد یكفي حقًا للفصل بین ھذین وترتیب ھذه األمور بشكل 

 ملموس رغم ذلك.

 

یبدو أكثر بالنسبة لي  – لمسودة لحد اآلن ھو أكثرأتفق مع ألیسا بأن ما وضعتھ في ا

  كمقدمة في وثیقة بدًال من خالصة تنفیذیة.

 

لذا أقترح بأن نترك ھذا األمر مطلق قلیًال في ھذه المرحلة من الوقت دون التوقف 

 على أن ھذه مقدمة أو خالصة تنفیذیة أو أیًا كان.

 

حینھا وصیاغة خالصة تنفیذیة ما وعندما نقترب من النھایة، أعتقد یمكننا سحبھ 

 ألنني أتفق، أعتقد بأن ھذه الوثیقة ستضطر حتمًا الحتواء خالصة تنفیذیة. بدقة.

لذا  وستضطرون لوجود طریقة مختصرة لمعرفة ما الذي یدور عنھ األمر بأكملھ.

لذا دعونا ال  فإنھ بالتأكید سیحتوي على مقدمة، وسیتطلب كذلك خالصة تنفیذیة.

 یرًا علیھ حالیًا.نتوقف كث
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أعتقد یمكننا ترك األمر على فریق  أعتقد بأنھ اقتراح جید. شكًرا لك، ناریل.  ألیسا كوبر:

 حسًنا. الصیاغة في الوقت الحالي لما یرغبون تسمیة األمر أو تقسیمھ، أیًا كان.

 شكًرا. رائع.

 

قال وحسب إلى وأعتقد بأننا على وشك االنت إذن یقربنا ھذا إلى نھایة ھذا القسم.

وبالتالي ھذا ھو التحدیث الطارئ على عمل  موضوعنا التالي بدًال من أخذ استراحة.

وسوف یقودنا  .ICANN CCWGمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 محمد إلى ذلك.

 

 

أود فتحھا وحسب  – لذا ستكون ھذه الجلسة باألساس شكًرا جزیًال لك، ألیسا.  محمد البشیر:

ء لكي یناقشوا التقدم المحرز في عمل مجموعة العمل عبر المجتمع لألعضا

CCWG  حیث قاموا مؤخرًا بنشر مسودة للتعلیقات، وقد تم  .1ومسار العمل

وأعتقد بأنھم أشاروا كذلك إلى اإلطار الزمني للتقدیم إلى مجلس  إغالق مدة التعلیق.

 .ICANNإدارة 

 

ناقشة مفتوحة حول مدى التقدم المحرز أعتقد بأنھا ستكون عبارة عن م – لذا إن

 الذي ترونھ وأیة تعلیقات من جانبكم.

 

 تفضل كافوس. 

 

 

أظن بالنسبة لدور اإلجتماع، رئیس االجتماع، بصفتي في ذلك  شكًرا لك یا محمد.  كافوس أراستیھ:

بتقدیم ملخص  CCWGالوقت مسؤول اتصال لمجموعة العمل عبر المجتمع 

إذا لم  صول على ملخص موجز، یسرني تقدیمھ، بما یجري.وإذا أردتم الح موجز.

یعود األمر إلیك وإلى االجتماع إذا أردت ملخص  ترغب بھ، لن تأخذ أي شيء.

لرؤیة فیما  CCWGموجز في ھذه المرحلة یتعلق بمجموعة العمل عبر المجتمع 

 CCWGكانت تؤثر أم ال على عملنا وإبالغھا كذلك لمجموعة العمل عبر المجتمع 

 وبالتالي فإن األمر عائد إلیك لتحدیده باعتبارك الرئیس. كمسؤول اتصال الجتماعكم.
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وبالتالي ال یوجد أحد  أعتقد بأنھا فكرة جیدة للسماع من مسؤولي االتصال لدینا حتمًا.  محمد البشیر:

  في قائمة االنتظار.

 

 أرجوك تفضل كافوس. 

 

 CCWGأنھ تم إنشاء مجموعة العمل عبر المجتمع أظن ب شكًرا لك یا محمد.  كافوس أراستیھ:

وقد أوجدوا كذلك مساري  ، وقد أنشأوا بدورھم میثاقًا.ICANNلتعزیز مساءلة 

  .2ومسار العمل  1مسار العمل  عمل:

 

حیث یجب أن تكون المساءلة أو تعزیز المساءلة في  1كان مجال مسار العمل 

وكان مسار العمل  قبل حدوث االنتقال. موضع تنفیذ أو ملتزمة بتنفیذھا أو تفعیلھا

 إجراء مساءلة شاملة بعد مراحل االنتقال. 2

 

 واستنادًا إلى ذلك، قاموا بوضع ترتیبات تأخذ باالعتبار المساءلة الموجودة لدیھم.

 

 ثانیًا، التعلیقات الواردة للمساءلة الحالیة.

  .CWGثالثًا، المساءلة الصادرة من مجموعة عمل المجتمع 

 

وھذه المجموعة الرابعة، حیث  ابعًا، أي شرط و أیة اختبارات إجھاد تتطلبھا.ور

كان القسم  وأخیرًا تطرقوا إلى النقاط التي تحتوي أقسام فرعیة. قدموا المساھمات.

 أما القسم الثاني حل وتعویض.  .ICANNاألول لتمكین المجتمع حول أنشطة 

 

تمكین المجتمع فیما یتعلق  جوانب. وفیما یتعلق تمكین المجتمع، كان ھنالك ستة

في إزالة عضو مجلس إدارة فردي، وإزالة أعضاء مجلس  ICANNبمجلس إدارة 

وتطرقوا أخیرًا إلى االستنتاج الذي یجب  اإلدارة بالكامل، ومساءلة اللوائح الداخلیة.

 األول الئحة داخلیة تقلیدیة أو معیاریة. أن یحتوي نوعین من اللوائح الداخلیة.

االخرى الئحة داخلیة أساسیة والتي یطلق علیھا بعض األفراد أحیانًا الالئحة و

ویتم تغطیتھا بقضایا مرتبطة بالمھمة والقیم الجوھریة وبعض  الداخلیة الذھبیة.

سیوجد تأكید االلتزامات في ذلك وبضعة أمور تأتي من مجموعة  – االلتزامات أو

  .CWGعمل المجتمع 
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أوًال، كان علیھم وضع المھمة  ارتبطت بالتعویض والحل. أما الالئحة الثانیة

ومن ثم یجب علیھم التحدث عن ما ھو  .ICANN لـالجوھریة والقیم الجوھریة 

جزء تأكید االلتزامات الذي یلزم إدراجھ في الالئحة الداخلیة، الالئحة الداخلیة 

طلوبة بعد اآلن، قد ال تكون تأكید االلتزامات م – األساسیة، وما ھو جزء التسویة

وینبغي إلغاءھا أو عدم أخذھا بالحسبان بعد اآلن، بأن یتوصلوا اآلن إلى استنتاج 

وھذه مسألة  ضرورة بقاء ذلك الجزء في وثیقة ما تدعى وثائق إجرائیة ووظیفیة.

  أخرى.

 

أما ھیئة المراجعة المستقلة، كیف  ومن ثم یتطرقون إلى ھیئة المراجعة المستقلة.

اؤھا، وما ھم أعضاء تلك المجموعة، وكیف سیتم اختیارھم، وعدد ینبغي إنش

الممثلین لذلك، والقرار المتخذ بذلك، وفیما لو كان ینبغي أن تكون ملزمة أم غیر 

  وتمت مناقشة كل ھذا. ملزمة.

 

، والتعامل بشأن الجوانب الستة من المساءلة 1ومن ثم بالتطرق إلى مسار العمل 

ن ذلك الجزء األكثر أھمیة من ذلك بعیدًا عن إزالة عضو مجلس وقد كا التي ذكرُتھا.

أما  وكان ھنالك جانبین آخرین، وكانت عن المیزانیة. اإلدارة والالئحة الداخلیة.

ومن ثم استنادًا على  الجانب اآلخر كانت عن الجانب المرتبط بالخطة االستراتیجیة.

  كیف بإمكانھم تمكین المجتمع. – ذلك، ُذكر بأنھ

 

كان المستشار القانوني الشخص الذي قدم مشورة  كما كان لدیھم مستشارین قانونیین.

ومن  أما المستشار اآلخر فقد قاموا بتوظیفھ. .CWGحول مجموعة عمل المجتمع 

وذكروا بأنھ ومن  ثم درس ھذین المستشارین القانونیین الجوانب القانونیة للقضیة.

طریقة الحصول على تفویض للمطالبة بـ أو  أجل تمكین المجتمع، وذلك بعد دراسة

ویتطلب ذلك االستمرار  رفع دعوى إلى المحكمة، حیث یحتاجون إلى استمرارھا.

وفي األوضاع الحالیة، ال توفر أي من الترتیبات الحالیة تلك  وجود ترتیب ذاتي.

یبات وبالتالي، یجب علیھم إحداث بعض التغییرات وعلیھم إجراء ترت القدرة والذاتیة.

 مختلفة عما لدیھم الیوم بالضبط.

 

 كانت الفئة األولى الُمحدد. ومن ثم ناقشوا قضیة الفئات الثالثة للترتیب الممكن.

وبالنسبة للُمحدد وفقًا للتعریف المقدم، فإن الُمححدون بالعموم ھي تلك المنظمات 
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وقد تم  ویت.الداعمة واللجان االستشاریة التي تملك القدر على تحدید المدیر بالتص

  وھذا ھو الُمحدد. تغییره قلیًال الحقًا.

 

في حال ثبت ھذا ویجب أن یكون ذاتیًا وفقًا لقانون كالیفورنیا، سیحظى  – الُمحدد

إزالة مجلس اإلدارة الفردي،  ھؤالء الُمحددین بالقدرة إلجراء الجوانب األربعة:

ة بالنسبة للوائح الداخلیة وإزالة مجلس اإلدارة بأكملھ، وتغییرات الالئحة الداخلی

 األساسیة والمعیاریة.

 ومع ذلك، لن یحظى الُمحدد بالقدرة للمیزانیة وال بالقدرة للخطة االستراتیجیة.

 

 وبالنسبة لھاتین، فإنھم بحاجة لوجود نوع آخر من العضویة، وھو نموذج العضو.

وحود بعض  ومن أجل ویتطلب نموذج العضو ھذا الكثیر من الترتیبات القانونیة.

األمور التي تحتاج إلى عملیة أخرى تدعى بالجمعیات غیر المندمجة، والتي تجمع 

األعضاء من أجل اتخاذ القرارات النھائیةة فیما یتعلق بـ، على سبیل المثال، إزالة 

 المجلس بالكامل.

 

 على – لذا تم إنشاء العملیة بأكملھا، ویوجد لدیھم ترتیبات بمن یمكنھ التصویت لھذا

 التعلیقات. – ولدیھم اآلن االقتراح ووضعوا كل ھذا في الوثیقة، وقدموھا. أي جانب.

تطرح أسئلة كثیرة كما أن القضیة قید المناقشات  – وتحتوي التعلیقات الكثیر من

 اآلن، ویعملون على تصنیف الرد ویتناقشون إلى حد یمكنھم الرد على األسئلة.

 

ة قضیة مھمة أمام المجتمع، ویتعین علیھم الرد ولكن ما زالت قضیة العضویة بمثاب

على تلك القضیة وكیف یمكنھم جعل األمر ممكنًا وذلك احتمال من ثالثة احتماالت، 

المجموعة التطوعیة، أو المجموعة الُمحددة، أو مجموعة العضویة، من الممكن 

 وذلك قید المناقشة. وضعھا.

 

وقد  جتماعات كثیر وساھم األفراد فیھا.حیث تعتبر القضیة معقدة للغایة، وتم عقد إ

ووضعت أنشطة  إنھا مجموعة بدرجة كفاءة عالیة. جرى القیام بالكثیر من األعمال.

وكانت مدة التعلیقات العامة ألول  كثیرة للمجموعة، وما زال النقاش مستمر.

على كما ویعملون  وتم استالم التعلیقات اآلن. یوم. 45یوم، وقاموا بتمدیده لمدة  30
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تجمیعھ من أجل تحضیر الوثیقة للتعلیقات العامة الثانیة والتي ستكون بعد اجتماع 

ICANN 53  ومن ثم سیتم تجمیع االقتراح لذلك.  یوم آخر. 40ھذا لمدة تعلیق 

 

، بل إلى NTIA، ال إلى ICANNوبعد ھذا، فإنھم یسعون لتقدیم االقتراح إلى 

ICANN.  ویتم تفویضICANN لیق، إما برفض أو قبول أو وضع بتقدیم أي تع

كان ھذا ملخص موجز  .NTIAالتعلیقات وإرسالھا كجزء من االقتراح إلى 

 شكًرا. قد یكون لدى كافوس شيء یتعلق بذلك إن رغب بذلك. باألنشطة.

 

 

لقد كان ھذا ملخص رائع للعمل والعملیة  شكًرا لك یا محمد. شكًرا لك، كافوس.  كیث درازك:

لذا شكرًا جزیًال  .CCWGاریة في مجموعة العمل عبر المجتمع واإلجراءات الج

 لك كافوس.

 

انتھت فترة التعلیق العام لمجموعة العمل  إذن ربما بضعة نقاط فقط للعودة مجددًا.

مبدئیًا في الثالث من شھر یونیو إال أنھا تم تمدیدھا بعد ذلك  CCWGعبر المجتمع 

بترجمة الوثائق لینظر بالكامل إلیھا أولئك ألسبوع آخر وذلك للسماح للبعض  – لمدة

 الذین اعتمدوا على تلك بدًال من اللغة اإلنجلیزیة.

 

بالنسبة لألسبوعین الماضیین حقًا، فقد  إال أنھ تم إغالق فترة التعلیق العام اآلن.

بتحلیل وتلخیص وتصنیف التعلیقات  CCWGقامت مجموعة العمل عبر المجتمع 

جلسة عمل لیوم كامل  CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع لدى  العامة الواردة.

م. ویواصل غالبیة ھذه الجلسة العمل على  6:00ص وحتى  8:00غدًا من الساعة 

خالل ھذا األسبوع  – تحلیل وتلخیص التعلیقات العامة وبالتالي فإنھ وبخالل األسبوع

 لإلشارة إلیھ.المقبل، وخالل جلسات التوعیة مع المجتمع، سیكون ھناك مورد ما 

 

ویعد الھدف من المشاركة مع المجتمع، كما ذكر كافوس، لمناقشة التعلیقات العامة، 

ولدمج التعلیقات العامة، ومن ثم للتوصل إلى اقتراح مسودة ثاني عقب بوینس 

 .ICANNآیریس 
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وكما ذكر كافوس، یعد الھدف الحصول على فترة تعلیق عام ثانیة تبدأ تمامًا في شھر 

و والھدف النھائي بعد مراجعة واعتماد منظمات المیثاق اقتراح مساءلة مجموعة یولی

في دبلن، والذي سیكون في األسبوع الثالث من شھر  CCWGالعمل عبر المجتمع 

أوكتوبر، فمن غیر المحتمل بأن تتمكن مجموعات المجتمع من تحقیق الموافقة قبل 

 .ذلك ألنھم سیتطلبون إجراء اجتماع وجھًا لوجھ

 

أعتقد أنھ من إحدى المخاوف الرئیسیة لھذه  وبالتالي ھذا ھو الجدول الزمني المؤقت.

، ستكون التبعیات فیما بین اقتراح تسمیة مجموعة عمل ICG لـالمجموعة، وبالنسبة 

واقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  CWGالمجتمع 

ICANN CCWG. 

 

بالفعل جوانب  CWGمجموعة عمل المجتمع  وقد حددت مجموعة انتقال تسمیة

عدة حیث یتوقعون انبثاق أمور معینة من مسار المساءلة حیث توجد افتراضات بأنھ 

 ستنبثق أمور معینة من مسار المساءلة.

 

وإذا لم یفعلو ذلك، سیطرح ھذا مزیدًا من األسئلة فیما بعد بخوص استقرار اقتراح 

لذا أظن بأنھ سیكون جانب تركیز  .CWG انتقال مساءلة مجموعة عمل المجتمع

، للتأكد من أننا ندرك تمامًا ونتعقب ھذه ICG لـرئیسي لھذه المجموعة، وبالنسبة 

 التبعیات.

 

فقد یكون مفیدًا أو ضروریًا  – وفي مرحلة ما، عندما نستكمل اقتراحنا، فقد یكون

ص مسار مجموعة ، إلنھاء تلك التبعیات على وجھ التحدید بخصوICGبالنسبة لنا، 

 .ICANN CCWGالعمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 

وكانت  لقد قمت یا كافوس بعمل رائع في التلخیص. إذن أظن بأنني سأتوقف ھنا.

 وربما یمكننا تلقي أیة أسئلة. ھذه مجرد تعلیقاتي اإلضافیة.
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 .أظن بأنني سأترقبھا اآلن شكرًا جزیًال لكما كافوس وكیث.  محمد البشیر:

 

 روس، تفضل. 

 

 

وشكرًا لكم على تلخیص مسؤولي االتصال  – لدي سؤال واحد أنا روس موندي.  روس موندي:

 رائع حقًا. لدینا.

 

وبما أنھ ال یتضمن میثاقنا وخطتنا حقًا على أي تفاعل كبیر لمجموعة العمل عبر 

إن نقطتك یا كیث حول التبعیة في  – والتوقیت وما إلى ذلك CCWGالمجتمع 

حول إجراءات مجموعة العمل عبر المجتمع  CWGجموعة عمل المجتمع م

CCWG .ھل لدیك إما اقتراح عن كیف ینبغي بنا  – كیف یمكنك أن ممتازة

 المضي بالتأكد من إدراكنا أوًال من وجود تلك األمور؟ 

 

وثانیًا، من ھو الُمحدد، وبالتالي یتحدث فیما لو كانت تتناول مساھمة مجموعة العمل 

تلك الجوانب بشكل كاف لما تتطلع إلیھ مجموعة عمل  CCWGبر المجتمع ع

 أم ال؟ CWGالمجتمع 

 

 

 استمر من فضلك یا كیث.  محمد البشیر:

 

 

وأظن في نھایة المطاف بأن الطرف  سؤال رائع جدًا. شكًرا لك، روس. حسًنا. كیث درازك: 

ك تم حل تلك التبعیات ھو المسؤول عن تحدید فیما لو تم استیفاء ھھ المعاییر أو تل

 المجتمع التشغیلي.

 

ما زال ھنالك الكثیر تحت اإلعداد حیث تنظر منظمات المیثاق في  – وبالتالي أتوقع

، ولكن أتوقع بأنھم سیعتمدون اقتراح CWGاقتراح انتقال مجموعة عمل المجتمع 

عملون وسی على األقل ھذا ما نأملھ ونتوقعھ. .CWGانتقال مجموعة عمل المجتمع 
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على اعتماده ھذا األسبوع، مشروط بمواصلة المراجعة أو اإلقرار الذي یقدم لمسار 

 المساءلة توقعاتھم، أو على األقل یلبي الحد األدنى من البدایة.

 

سیذكر المجتمع التشغیلي المسمى "نوافق  – لذا أتوقع بأنھ على األقل بعض التشغیل

، حیث نحتفظ بالحق في أو الحاجة إلى على ھذا، بانتظار نتائج مجموعة المساءلة

 القدرة لمراجعة مساھمة المساءلة لضمان تلبیتھا لتوقعاتنا."

 

لذا ربما یمكنني فقط استرجاع المستوى وتوضیح لما یعد ھذا في غایة األھمیة، 

 وتقدیم مثال ما.

 

، على سبیل المثال، بإنشاء ما بعد مرحلة CWGفقد وصت مجموعة عمل المجتمع 

العمالء والمجتمع على  – ، وھي القدرة في مرحلة ما بالنسبة للمجتمعIANAل انتقا

 في ظل أقسى الظروف جلیًا. ICANNوفصلھا من  ICANNتحدید أخذ 

 

وھو حقًا  كیف ینفذ المجتمع قوى المجتمع؟ ویعتبر السؤال المنبثق من المساءلة:

ھل  و سؤال التنفیذ.إحدى األسئلة المفتوحة في مجموعة المساءلة حالیًا أال وھ

ما زال ھذا قید  ھل یعد مستوى النفاذ اآلخر كاٍف؟ تحتاجون إلى النفاذ القانوني؟

 المناقشة.

 

إال أنھ وفي مرحلة ما، أظن بأنھ یفترض اقتراح انتقال مجموعة عمل المجتمع 

CWG  حیث سیكون ھنالك مستوى نفاذ، أو قدر ما إلجبار مجلس إدارةICANN ،

 .CWGوافقة على ما اقترحتھ مجموعة عمل المجتمع بمعنى ما، للم

ما الذي یجري إذا بدأت عملیة ما بعد  إذا لم یكن ھنالك، أظن حینھا یطرح السؤال:

"شكرًا، ولكن ال، ال نوافق  ICANNومن ثم قال مجلس إدارة  IANAمرحلة انتقال 

 على ذلك"؟ 

 

نب التي یفترض اقتراح مجرد مثال واحد، أحد الجوا – وبالتالي أعتقد بأنھ أحد

مستوى معین من النفاذ، وذلك أنھ في حال اتضح  CWGمجموعة عمل المجتمع 

 عدم وجوده، ومن ثم یطرح أسئلة حول صالحیة االقتراح ذاتھ.
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 أیة تعلیقات أخرى. – لذا ربما سأتوقف ھنا وأرى فیما لو كان لدى كافوس أي

 عذًرا.

 

 

 تفضل كافوس. أجل.  محمد البشیر:

 

 

 شكًرا لك، كیث.  افوس أراستیھ:ك

 

بعض األجوبة، ولكن أود لفت االنتباه روس موندي بأنھ،  – ال، لقد قدمت بشكل جید

 CCWGفي البدایة، وفیما یتعلق بالعالقة بین مجموعة العمل عبر المجتمع 

أي ناتج من مجموعة العمل عبر المجتمع  ICGال تطلب  ، ال توجد عالقة.ICGو

CCWG لـبالنسبة  القتراحھا NTIA. 

 

بطریقة  CCWGو CWGومع ذلك، یشرك الرابط بین مجموعة عمل المجتمع 

 في المسألة. ICGغیر مباشرة 

 

ومن أجل تقدیم المزید من المعلومات، فقد قدمت مجموعة العمل عبر المجتمع في 

ویعتبر  .CCWGأبریل خمسة جوانب لتتناولھا مجموعة العمل عبر المجتمع  15

حیث قد تتوفر لدیھم إمكانیة التعلیق بخصوص  .ICANNمیزانیة  1 الجانب

كما ال یرغبون في أن  .IANAالمیزانیة، وباألخص بالنسبة لما بعد مرحلة انتقال 

، ألنھ ما عدا ICANNتحت رحمة  IANAتكون میزانیة ما بعد مرحلة انتقال 

 یجب علیھم إبداء رأیھم في ذلك. – ذلك

 

تمكین المجتمع نوعًا ما، وباألخص فیما یتعلق بقدرة  – ینوكان الجانب الثاني تمك

  .ICANNالمجتمع على مراجعة قرارات مجلس إدارة 

 

وتعد ھیئة  ھیئة المراجعة المستقلة. ICANNویتطلب مراجعة قرارات مجلس إدارة 

ویوجد سبعة  ویقترحون حالیًا ثالثة أعضاء. إیرادات مستقلة موضوع معقد.

 ثة أعضاء ما یخص المسألة.أشخاص لكن یحدد ثال
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وذكروا في نسخة أخرى بأنھ یقرر عضو واحد ما یخص القضیة وال یتفق المجتمع 

 على ذلك.

 

وقال المجتمع بانھ ال یمكننا وضع القرار على شخص واحد وال على ثالثة أشخاص 

ھي  ICANNوال بالطریقة التي یختارونھا، ألنھ یقترح ھذا اإلجراء حالیًا بأن 

 .ICANNوذكروا بأنھ ینبغي أن یأتي المرشح من المجتمع، ال من  ح.المرش

 

یختلف بعض  وذكروا بانھ ینبغي أن یكون ھنالك عضو ما كذلك للتحكیم الدولي.

 ویذكرون بأنھم ال یتفقون مع التحكیمات الدولیة. األفراد مع ذلك.

 ي اتفاق بعد.وبالتالي فإن السؤال الثاني قید المناقشة إلى حد كبیر وال یوجد أ

 

إذا لم یكن لدیكم نماذج العضو،  وبخصوص المیزانیة، یرتبط السؤال بنوع العضویة.

وھي  لن تكون ھنالك إمكانیة بموجب قانون كالیفورنیا لرفض المجتمع للمیزانیة.

 مسألة معّلقة كذلك.

 

أما القضیة الثالثة، وھي آلیة العنوان، والتي تعد مجددًا قضیة ھیئة المراجعة 

 المستقلة.

 

 أما الرابعة فھي آلیة االستئناف.

 

ولم  CCWGلذا فإن القضایا األربع قید المناقشة في مجموعة العمل عبر المجتمع 

وإن لم یتوفر رد مرضي بخصوص ذلك، لن یتم حینھا تنفیذ  یتم الرد علیھا بعد.

وبالتالي، لن تكون لدینا  .CWGالجوانب الخمسة من مجموعة عمل المجتمع 

فكرة واضحة عن كیفیة التعامل مع اقتراح مجموعة عمل المجتمع  ICGعتبارنا با

CWG. 

 

ھذا األسبوع  CCWGلذا علینا أن نبذل جھدًا في مجموعة العمل عبر المجتمع 

 ICGإننا نقوم بھا كمسؤول اتصال في  والحقًا لنضغط على ذلك، وھذا ھو واجبنا.

بأننا مشاركون بصورة غیر مباشرة  لطرح القضیة وقد طرحناھا مرات عدة وذكرنا

 وعلینا أن نحصل على تصریح بھا من أجل تقدیم المساعدة.



 ICG  ARجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  154من  107صفحة 

 

وكما ذكرُت، یوجد ما یقارب  في غایة التعقید. إال أن القضیة معقدة للغایة.

في جانب ما، ما زال ھنالك  – صفحة من التقییم القانوني وما زالت القضیة 400

 مشاكل وما إلى ذلك.

 

د على سبیل المثال، توجد مشاكل حول فیما إذا كان ینبغي أن یكون مقر حتى وبمجر

ICANN .وفیما لو ینبغي وجود اتفاقیة أم ال، وھذه لیست  في الوالیات المتحدة أم ال

 القضیة.

 

في الوالیات المتحدة، وفیما لو ینبغي وجوده في  ICANNوكذلك فیما لو كان مقر 

% من التصویت، أو إذا تطلبت 80% أو 75تتطلب  اللوائح الداخلیة األساسیة والتي

لذا توجد قضایا كبیرة والتي  وثمة مناقشات كذلك. %.66الالئحة الداخلیة المعیاریة 

 یجب الرد علیھا حتى اآلن.

 

 

 شكًرا. أجل.  محمد البشیر:

 

 

 – إذن نحن عالقون بذلك  كافوس أراستیھ:

 

 

 شكًرا جزیًال كافوس. محمد البشیر: 

 

 

یجب أن نضغط على ذلك لرؤیة ما یمكننا القیام بھ، ولكن مرة أخرى، والفضل  –  س أراستیھ: كافو

 شكًرا. ، فإنھم یعملون بكفاءة عالیة.CCWGلمجموعة العمل عبر المجتمع 
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أردت أن  لدي أناس كثر في قائمة االنتظار. شكرًا جزیًال لكما كافوس وكیث. حسًنا.  محمد البشیر:

 ب بأن یوجزوا كذلك.أطلب منھم وحس

 سأعود إلیك یا كیث.

 جو وألیسا ومیلتون وكیث، تفضلوا. 

 

 

  – جو شكًرا.  جوزیف الھادف:

 

 

 جو؟  محمد البشیر: 

 

 

 جو الھادف. شكًرا. أجل. جوزیف الھادف: 

تعلمون، یعرض كیث مشكلة ما، ومن  – عندما تتجھون إلى األسفل – یدھشني بأننا

ن التفاصیل المتعلقة بتلك المشكلة والتي تبدو وكأنھ قد ثم یعرض كافوس مجموعة م

یكون كل واحد من ھذه التفاصیل وظیفة معوقة القتراح مجموعة عمل المجتمع 

CWG. 

 

من إنجاز ذاتھا قبل شھر  CCWGوبما أنھ لن تتمكن مجموعة العمل عبر المجتمع 

بدأ ھذا باإلندماج  – اأكتوبر، مع االفتراض بأنھ تم التواصل إلى قرارات، أعتقد بأنن

ھل نحرز تقدمًا مع  في مناقشة جدولنا الزمني ألنني لسُت متأكدًا من طریقة تقدمنا.

ألنني ال أظن بأن  االفتراض أنھ سیتم مخاطبتھم ولكن بعودة حق المراجعة؟

NTIA –  استنادًا إلى المدونة التي عممھا كیث، لسُت متأكدًا من أنNTIA  تبحث

 لكن قد نضطر للعودة إلیكم بخصوص ھذا االقتراح".عن فكرة "أجل، و

 

 – وبالتالي أظن بأنھا قضیة ھامة ولست متأكدًا بالتحدید كیف نتعامل معھن ولكن

وأظن أننا یحاجة للقیام بأكثر من مجرد تسلیط الضوء على أنھ قد توجد مشاكل 

القضایا في توجھ لحل كافة ھذه  NTIAمحتملة، وألنھ من المشاركة كذلك، یبدو بأن 

 الوقت ذاتھ قبل أن تنظر في طلب الموافقة والمضي قدمًا.
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ولذا قد یكون لدى أولئك المشاركین عن كثب في العملیة أي فكرة، ولكن مع قراءة 

 كافة التفاصیل، فقد أحدثت مستوى عاٍل جدًا من المخاوف.

 

 

 ألیسا، تفضلي.  محمد البشیر:

 

 

قد توجد طریقة بسیطة واحدة للترتیب لھذا أال وھي بمعرفة أن إذن إنني، أقصد، أعت  ألیسا كوبر:

باقتراحھم إلى منظمات  – تتجھ نحو وجود CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

الدعم واللجان االستشاریة للحصول على موافقة في نھایة شھر سبتمبر، یمكننا 

بأن نسأل  CWGیمكننا التخطیط باعتبارنا مجموعة عمل المجتمع  – لـالتخطیط 

في ذلك الوقت إن كانوا یشعرون بأن  CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

بصیغتھ النھائیة یستوفي كافة  CCWGاالقتراح من مجموعة العمل عبر المجتمع 

 من المجموعة األخرى. – المتطلبات التي احتاجوھا من

 

 لنرجو بأن یكون الجواب نعم.

 

وال  ید ما علینا القیام بھ في تلك المرحلة.وإذا كان الجواب ال، سنضطر حینھا لتحد

وأعتقد كذلك بأنھ یقتصر ھذا التساؤل على أجزاء  أعتقد بأننا سنضطر لتحدیده اآلن.

والذي یطلب على وجھ التحدید  CCWGمن اقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع 

 .CWGمن مجموعة عمل المجتمع 

 

قضایا بجانب آخر من  CCWGلذا إذا كان لدى مجموعة العمل عبر المجتمع 

اقتراحھم، لن نمنع من ذلك بالضرورة، ولكن أعتقد بأنھ من المناسب بالنسبة لنا 

في ھذا الوقت عندما یعتزم  CWGالتخطیط للتحقق مع مجموعة عمل المجتمع 

إذا شعرت  – ، لتحدید فیما لوCCWGإكمال عمل مجموعة العمل عبر المجتمع 

لدیھم كل شيء یحتاجونھ من المجموعة  بأن CWGمجموعة عمل المجتمع 

 األخرى.

 

 وبالتالي ھذا ما أود اقتراح أن نقوم بھ.
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 میلتون، تفضل. أجل.  محمد البشیر:

 

 

أتفق تمامًا مع ما قالھ كیث، بأنھا  یختلف رأیي في ھذا قلیًال عن رأي ألیسا. أجل.  ملتون مولر:

االقتراح النھائي الذي نقدمھ یجب وضع  – عملیة مترابطة، أظن بأن الوحید الذي

لمجموعة  1باألساس للتعلیق العام في الوقت ذاتھ باعتباره مسار العمل  NTIAإلى 

 النھائي. CCWGالعمل عبر المجتمع 

 

فقط لتوضیح بعض األمور التي نوه إلیھا كیث، تفترض عملیة المراجعة لوظائف 

IANA  بأن تفویض المجتمع لتبدیل مشغل وظائفIANA لالئحة الداخلیة ھي ا

، ویعد إنفاذ اللوائح الداخلیة األساسیة أمر یتعین على ICANNاألساسیة ضمن نظام 

القیام بھ، وفي حال لم یتم ذلك أو لم تقبل  CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

بأكملھا حقًا  CWGكجزء من الخطة، لن تقدم حینھا خطة مجموعة عمل المجتمع 

 ستیفاء المعاییر، على األقل في أذھات الكثیر مّنا.المساءلة التي من شأنھا ا

 

 وبالتالي یجب الموافقة على ھذین األمرین.

 

تقوم بأمور كثیرة ال  CCWGواآلن، ھذا صحیح بأن مجموعة العمل عبر المجتمع 

إال أنھ من المفترض تقسیم ھذین األمرین  – یتعین تناغمھا مع ما نقوم بھ، و

ھذا األمر، بأن ھنالك مسار العمل  ICGجمیع في بوضوح، وأرجو بأن یدرك ال

، وھو أمر من المفترض حدوثھ قبل CCWGلمجموعة العمل عبر المجتمع  1

 ، وھو ما تبقى من األمور.2حدوث االنتقال، ومن ثم یوجد مسار العمل 

 

أكبر مما توقع الكثیر منا وذلك نتیجة لھذه القضایا القانونیة  1 فقد أصبح مسار العمل

اسیة المتعلقة بالعضویة واللوائح الداخلیة األساسیة وإنفاذ اإلصالحات، حیث األس

 تعتبر ھذه التغییرات في غایة التعقید.

 

لن أقول بأنھ أمر من الممكن أن یعیق  – وبالتالي ھذا، في الواقع، األمر الذي

رات عملیتنا، إال أنھ من الممكن تأخیره حتمًا وذلك بسبب الطبیعة األساسیة للتغیی

العضویة، وباألخص، یجب التفكیر بحذر شدید من خالل، ویجب علینا أن نكون في 
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غایة الحذر حیال فیما لو كانوا یعملون بالفعل بالشكل المطلوب وأال یترتیب علیھا 

عواقب غیر مقصودة، ویعني ھذا أنھ قبل أن نتمكن فعلیًا من وضع ختمنا على 

بة لألسماء كاقتراح نھائي، یجب علینا بالنس CWGاقتراح مجموعة عمل المجتمع 

 وما سیجري القیام بھ واجتیاز كافة اختبارات اإلجھاد. 1معرفة ما ھو مسار العمل 

 

 

 كیث، تفضل رجاًء.  محمد البشیر:

 

 

بالنسبة  – لقد كان توضیحًا رائعًا بالنسبة لي شكًرا لك محمد وشكرًا لك میلتون.  كیث درازك:

 ھا.للنقاط التي أشرُت إلی

 

أود كذلك توضیح شيء ما ذكرُتھ فیما سبق، وأعتذر إن كنُت، كما تعلمون، تسببُت 

 باإلرباك.

 

لم أقصد اقتراح أنھ یتعین على منظمات المیثاق القتراح مجموعة عمل المجتمع 

CWG .إعادة التصویت أو إعادة الموافقة علیھا بطریقة ما في تاریخ الحق 

 

سیتعین علیھم المصادقة على ثقتھم بأن نتیجة  – یھم أنأعتقد بأنھ سؤال أكثر بما عل

تلبي توقعاتھم أو تلبي االفتراضات  CCWGمساءلة مجموعة العمل عبر المجتمع 

 .CWGالتي تم إدراجھا في اقتراح انتقال مجموعة عمل المجتمع 

 

وبإمكانھم القیام بذلك ببساطة بكتابة خطاب أو إرسال مالحظة تنص "أجل، تلبي 

 نحن متعادالن." افتراضاتنا. CWGمساءلة مجموعة العمل عبر المجتمعات  نتیجة

أو قد تقدم تعلیقات على ذلك التأثیر خالل فترة التعلیق العام في عملیة مجموعة عمل 

 .ICANN CCWGعبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 

 لذا لم أقصد اقتراح أنھ ستتطلب بالضرورة مراجعة أخرى بأكملھا والموافقة على

 إنھا ببساطة مسألة مراجعة والتأكد من وجود االفتراضات. عملیة تصویت رسمیة.
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أما اآلن، إذا لم تستوفى االفتراضات، سیثیر ذلك مخاوف أخرى، ولكن أردُت 

 شكًرا. من فھم تعلیقاتي. – وحسب التأكد من أنني

 

 

  شكًرا جزیًال.  محمد البشیر:

 

 لین، تفضلي؟

 

 

 لین سانت آمور. ا لك یا محمد.شكًر  لین سانت. آمور:

 

إنھ أمر معقد للغایة كما وتتحرك مجموعة من التغییرات السریعة التي نتحدث عنھا 

ومجموعة العمل عبر المجتمع  CWGبین كل من عمل مجموعة عمل المجتمع 

CCWG. .وربما یعد أكثر أمر تعقیدًا نظرنا إلیھ بالفعل من حیث العملیة بأكملھا 

 

لو كان یجدر بنا إنشاء فریق صغیر ھنا للنظر إلى بعض العواقب أو  وأتساءل فیما

التداعیات الممكنة عبر األمر برمتھ، بینما تطلب من كل مجتمع في الوقت ذاتھ 

العودة وتشغیل عملیة مشابھة للنظر إلى المتطلبات التي تضعھا مجموعة عمل 

قییم معین وإجراء ت CCWGفي مجموعة العمل عبر المجتمع  CWGالمجتمع 

 لبعض العواقب الممكنة على اقتراحھم لذلك.

 

إنھ سؤال معقول ألي شخص یقف خارج العملیة للنظر إلى ھذه العملیة وقول" ھل 

أقصد،  ما الجھود التي بذلتموھا، كما تعلمون، لمحاولة وتقییم العواقب؟" قضیتم وقتًا؟

ن مجموعة التغییرات أنا متأكد تمامًا من أنھ سیكون ھنالك عواقب غیر مقصودة م

 ھذه.

 

وإذا كنا بصدد  للدخول في ذلك الدور. ICGولكن أظن أیضًا بأنھ ثمة تردد ما في 

القیام بھ، أظن حینھا أننا بحاجة إلیجاد إما األسئلة المناسبة لنطلب من المجتمعات 

وأظن بأنھ كما اقترحُت في البدایة،  – ضمان ذھاب المجتمعات والقیام بذلك العمل

 بأنھ ربما كلیھما، لیس إما/أو. أظن
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ولكن ربما أن السؤال الموجود على القائمة أمامنا جمیعًا ھو ما اإلجراءات التي نظن 

تولیھا ربما في األشھر العدیدة المقبلة حیث نشاھد طرح عمل  ICGبأنھ بإمكان 

لضمان مراعاتنا ضمن كل من  CWGو CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

 اصة بنا بل وأیضًا بنظرنا إلى العواقب أو التداعیات الممكنة بأكملھا.مجتمعاتنا الخ

 

ومن المھم أن نتمكن من أن نشیر إلى  شكرًا لك على ھذه النقطة المھمة للغایة. >>محمد البشیر:

  األمور في مرحلة مبكرة.

 

 ألیسا، تفضلي.

 

 

 شكًرا لك یا محمد.  ألیسا كوبر:

 نك قلت بأننا لم نتفق وأظن أننا ربما بالفعل كذلك.أردت وحسب الرد على میلتون أل

 

ربما ال یتعلق ھذا بطبیعة االقتراح، إال أن كل ما اقترحتھ ھو أنھ  – كل ما اقترحتھ

، حیث سنتجھ CCWGعندما یتم استكمال اقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع 

 – توفي كافةسنتجھ إلى مجموعة العمل عبر المجتمع ونسأل فیما لو كان یس – إلى

  ھذا كل ما كنت أقولھ. .CWGمتطلبات مجموعة عمل المجتمع 

 

ومن الممكن أن یعني ذلك بأنھ یتعین علیھم االتفاق مع اقتراح مجموعة العمل عبر 

بأكملھ وذلك ألنھ یعد كل عنصر في اقتراح مجموعة العمل عبر  CCWGالمجتمع 

ومن الممكن  .CWGع مطلوب بالنسبة لمجموعة عمل المجتم CCWGالمجتمع 

 سیعود األمر إلیھم. – أن یعتمد تقییمھم فقط على جزء ما منھ ولیس جمیعھ، إال أنھ

 

 وبالتالي ھذا كل ما كنت أقولھ.

 

 

 شكًرا لك، ألیسا.  محمد البشیر:

 

 تفضل كافوس. 
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معقدة بعض الشيء  CCWGأظن بأن العملیة في مجموعة العمل عبر المجتمع   كافوس أراستیھ:

 أكثر من تلك.

 

ومن الممكن تنفیذ  وكما ذكرت، كان ھنالك ستة جوانب حیث تتطلب تمكین المجتمع.

أربعة جوانب منھا بسھولة أو بسھولة أكبر، إال أن جانبي المیزانیة والخطة 

االستراتیجیة صعبة للغایة، ألنھ إذا أردنا رفض المیزانیة أو رفض الخطة، یجب أن 

وھذه ھي  ویعني الفھم تقدیم دعوى إلى المحكمة. لى فھم.تكونوا في مركز للتوصل إ

ومع ذلك، ثمة مسار  القضیة التي تقع على عاتق نموذج العضویة وھو قید المناقشة.

 وھذا ھو، إعادة النظر. آخر أو منفصل بعض النظر عن ذلك.

 

بإعادةالنظر، ولكن عندما تعید  ICANNوبالنسبة إلعادة النظر، یمكنك الطلب من 

حیث یعیدون النظر، ویقولون "أجل، أتفق معك"،  نظر، فإنك تحت تصرفھم.ال

وإذا علقَت مجددًا، فقد تتلقى طلب ثاني إلعادة النظر  ویقولن "ال، ال نتفق معك."

 ولكن لن تتمكن من تلقي عدد محدود من طلبات إعادة النظر.

 

ر المجتمع وبالتالي تعد ھذه المسارات كذلك قید النظر في مجموعة العمل عب

CCWG. 

یتكون  ولكن بالنسبة للرد على سؤال میلتون، ال یتعلق السؤال بالالئحة الداخلیة.

عذرًا، الخطة  – السؤال من ھذین المسارین من المیزانیة ومتابعة المالیة و

 االستراتیجیة.

 

فقد أضاف المستشار القانوني جانب آخر وھو  – واآلن، مؤخرًا، المجتمع القانوني

، وھو الجانب السابع الذي یتطلب ضرورة تمكین IANAوظائف  – ة وظیفةمراجع

 المجتمع للقیام بذلك.

 

وأتفق مع ألیسا، وبأنھ یتعین علینا ربما  – وبالتالي فإن القضایا بأكملھا قید المناقشة

وإن لم یتم  طرح األسئلة واسناد أنفسنا على افتراض ما في وقت ما حیث سیتم حلھ.

 وبالنسبة للوقت الحالي، وھو ذلك. عین علینا إعادة النظر في الخطة.حلھ، من ثم یت

ویعد كذلك التعقید بأن  لذا یجب أن نكون نشیطین في القضیة إال أنھا معقدة للغایة.
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وإن لم یردوا بشكل  منظمات المیثاق، اعتمادًا على طریقة ردھم على القضایا.

 "، لذا ال نعلم ما سیحدث للحالة.مناسب أو إیجابي ویقولون "ال، ال نتفق مع ذلك

 

 وبالتالي ھذه ھي األسئلة التي لم یرد علیھا إال أن التعقید أكثر مما تتوقعھ.

 

 

 روس، تفضل. شكًرا.  محمد البشیر:

 

 

 شكًرا لك یا محمد.  روس موندي:

 

 أنا روس موندي.

 

ن تنظر أود التحدث تأییدًا القتراح لین الذي قدمتھ قبل بضعة دقائق حیث یجب أ

ICG حسنًا، بالطلب من كافة المجتمعات التشغیلیة النظر في  – الطلب من آخرین

ومجموعة العمل  CWGالھیكل الناشئ حالیًا والمنبثق من مجموعة عمل المجتمع 

وكیف، إن وجد، حیث ستؤثر على اقتراحاتھم المقدمة فعًال  CCWGعبر المجتمع 

 لق بالتفكیر.أو نھجھم المقترح أو نھج التنفیذ المتع

 

أمر واحد حیث یتبادر بالتأكید إلى ذھني في ھذا المجال وھو فریق عمل ھندسة 

وقد شكل مزودو امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون اتفاقیات قائمة مع  IETFاإلنترنت 

ICANN.  

 

وإذا كانت ھنالك ھیئة قانونیة جدیدة تم تشكیلھا على األقل، یحتاجون التفكیر بما 

بھ باتفاقیاتھم القانونیة الحالیة، وإذا كانوا بحاجة إلى التغییر، وإذا كانوا  یمكنھم القیام

بحاجة لتعدیل اقتراحاتھم أو شيء من ھذا القبیل ألنني أعتقد في الوقت الذي تم 

بالكامل  IANAإرسال االقتراحین اآلخرین، لم تصاغ فكرة ما بعد مرحلة انتقال 

 وقد تحتوي تأثیر كبیر. حقًا.
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 شكًرا لك، روس.  البشیر: محمد

 

 میلتون؟ 

 

 

أجل، لقد نسیُت بالفعل تقدیم نقطة في المرة الماضیة األمر الذي یجعل األمور أكثر   ملتون مولر:

لمجموعة العمل عبر  1من مسار العمل  DOTCOMتعقیدًا، وھو ما یتطلب قانون 

ولذا  ء ما.من القیام بشي NTIAتنفیذه بالكامل قبل أن تتمكن  CCWGالمجتمع 

أعتقد بأنھ ذكرت  – إال أنني ال لم یتم إكمال ذلك بعد، ال أعتقد. – لست متأكدًا

إال أن ھذا یعني  اإلدارة بالفعل بأننا ال نعارض ھذا القانون، وبالتالي ربما سینجز.

وفقًا  1بفرض إكمال مسار العمل  NTIAبأنھ سیطلب الكونجرس األمریكي من 

 لعملیة االنتقال.

 

بأن خالصة ما قالتھ ألیسا صحیح أكثر مما تعلمھ، األمر الذي یتعین علینا  أعتقد

 CCWGومجموعة العمل عبر المجتمع  CWGالنظر إلى مجموعة عمل المجتمع 

 یتعین علنا النظر إلى ھذه األمور كأمور متكاملة. كما االقتراح الذي نقدمھ.

 

، ھل من الممكن العمل جیدًا من وبالتالي فإن االقتراح الذي اقتَرحتھ بالفعل، أعتقد

حیث أننا نقول لمجموعة العمل عبر المجتمع بعد إكمالنا إصالح مجموعة العمل عبر 

 ، ونقول لھم، یا رفاق ھل أنتم بخیر؟ICANN CCWGالمجتمع لتعزیز مساءلة 

وإذا قالوا نعم، سنقول حینھا بأن لدینا  ھل یحتوي مجتمع األسماء قانونھ سویًا؟

 مل.اقتراح كا

 

ولكن ال یسعنا، كما أظن، القیام بأي شيء من حیث التعلیقات العامة والتقدیم إلى 

NTIA  على  – وثمة تعقید آخر یتجدد ھنا كامًال. 1إلى أن یتم اعتبار مسار العمل

 – اإلجراء الذي اقترحُتھ للتو، فقد ال تكون مشكلة – الرغم من أننا اعتمدنا االقتراح

مسؤولة عن  ICANNإال أن  تقنیًا. IANAن اقتراح انتقال وھي بأننا مسؤولین ع

ال نحن  ICANNحیث أن  .CCWGعملیة إصالح مجموعة العمل عبر المجتمع 

 من تتحمل مسؤولیة ذلك.
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لذا أعتقد بأن آلیة حراستنا للتعامل مع ذلك، مجددًا، نقول لمجموعة عمل المجتمع 

CWG حات التي یرغبونھا عبر ھل یتفق مجتمع األسماء على ما ھي اإلصال

 ICANNوإن لم یكونوا كذلك، إذا ما زالوا یشكون حول كیف قامت  مجلس اإلدارة؟

، على سبیل المثال، ال یمكننا المضي CCWGبتنفیذ مجموعة العمل عبر المجتمع 

 ھذا رأیي. إذا كانوا متحدین بخصوص ذلك، یمكننا حینھا ذلك. قدمًا بھذا.

 

 

 شكًرا میلتون. شكًرا.  محمد البشیر:

 ومارتین األخیر في قائمة االنتظار. – عذرًا – لدینا جاري

 

 

لذا، أوًال وقبل كل شيء،  كنت أتابع وحسب ما قالھ روس ومیلتون. أنا جاري آركو.  جاري آركو:

سؤال الھیكل القانوني الجدید ومدى تأثیره على المجتمعات األخرى، فقد ذكرنا علنًا 

إذا تمكنا من المواصلة مع الترتیبات الحالیة  – دول الزمني بأننافي ردنا المتعلق بالج

وھذا ھو خیارنا، من ثم فإننا مستعدون للمضي قدمًا  ICANNحیث أن عقودنا مع 

 الیوم، إذا لزم األمر. بأقرب وقت ممكن.

 

إذا كان ھنالك سبب ما  – ولست متأكدًا إذا كان ھذا بالفعل – إذا طلب أمر آخر منا

ولكن إذا لزمت ترتیبات أخرى، سنضطر حینھا  أن یكون على ھذا النحو. لما یجب

 بالفعل للقیام بالمزید من العمل وھو ما ال نفضلھ.

 

أما التعلیق اآلخر الذي یخص عمل المساءلة وعالقتھ باقتراح االنتقال بأكملھ أو جھد 

 االنتقال بأكملھ.

 

ال تعتمد بأي  IETFاإلنترنت وأود فقط توضیح حقیقة أن اقتراح فریق عمل ھندسة 

أقصد، إنھ  .CCWGشكل من األشكال على نتائج مجموعة العمل عبر المجتمع 

لذا أعتقد بأنھا ھذه ھي  إال أننا ال نعتمد على ذلك. أمر جید بأن یعملوا على ذلك.

اللحظة التي یمكننا العودة فیھا إلى مناقشتنا السابقة حول االقتراحات المكتملة، 

  لمكتملة، بل من ثم التنفیذات، كما تعلمون، یجب أن نفھم التبعیات.والخطط ا
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ولذا من وجھة نظرنا في مرحلة التنفیذ، یمكننا المضي قدمًا كذلك قبل أن یتم تنفیذ 

ال أتخذ أي موقف حول ما  بالكامل. CCWGمسألة مجموعة العمل عبر المجتمع 

بمجرد النظر إلى ھذا من  جرس.تفكر بھ الحكومة األمریكیة أو ما یفكر بھ الكون

 أساس واقعي، ال توجد عالقة بین ھاتین.

 

 

 شكًرا.  محمد البشیر:

 

 مارتن، تفضل. 

 

 

 معكم ھنا مارتن بویل. شكرًا محمد.  مارتن بویل:

 

وأعتقد بأنني سمعتھ یقول  لقد وضعُت إشارتي بالفعل وذلك ألن میلتون قال شيء ما.

لحصول على استشارة نحتاجھا لتلقي اقتراح ذلك قبل أن نتمكن من الخروج ل

، والذي ال یحدث 1بخصوص مسار العمل  CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

 بالفعل حتى نھایة شھر سبتمبر.

 

وبدى ذلك لي بأنھا وضعت حاجز غیر ضروري أمامنا للقیام بعملنا وعنایتنا 

 الالزمة.

 

عندما یتم تقدیم اقتراح مجموعة  – وأعود إلى شيء ذكرتھ ألیسا بأنھ ینبغي علینا

، ومن ثم بالنسبة لنا، ینبغي أن تكون بسیطة بما یكفي CCWGالعمل عبر المجتمع 

، والتي لن تتوفر ربما في CWGللعودة وحسب إلى مجموعة عمل المجتمع 

األساس في ذلك الوقت ولكن تخیلوا بأن یكون، والسؤال فیما لو كان یلبي اقتراح 

 احتیاجاتھم. CCWGالمجتمع  مجموعة العمل عبر

 

لسنا في أماكن جیدة للغایة إال أن ھذا  – ومن إحدى األماكن الجیدة حیث أننا في

وھي التي ذكر فیھا مجموعة العمل عبر المجتمع حول انتقال األسماء ما  – أحدھا

 تحتاجھ بالفعل، وما تتوقع وضعھ إلكمال اقتراحھا.
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فإن كل ما نحتاجھ حقًا یمكننا الخروج للتشاور  وبالتالي بعد وضع ھذا على القائمة،

وقد وضعت مجموعة العمل عبر المجتمع  ھذا ما تم طلبھ. وقول ھذا ما نتوقعھ.

CCWG .لذا ال یمكنني رؤیة لما نحن بحاجة  ذلك باعتبارھا وستعمل على ذلك

في النتظار صدور االقتراح النھائي. إال أنھ یمكننا المضي قدمًا للتحفظ على ذلك 

ما  CCWGالنھایة، ویمكننا قول أنھ قد سلمت مجموعة العمل عبر المجتمع 

ذلك وھا قد بدأت  ICANNوقد تقبلت  CWGتحتاجھ مجموعة عمل المجتمع 

 شكًرا. بوضع ھذه األجزاء في موضع التنفیذ.
 

 

 شكًرا لك، مارتن.  محمد البشیر:
 

لي بمحاولة تلخیص ما  میلتون، إذا سمحت أعتقد بأننا سننھي وسنأخذ استراحة.

أعتقد توجد اتفاقیة تقریبًا حیث یواصل مسؤولو االتصال لدینا  استنتجناه وحسب.

والعمل واإلشارة إلى أیة قضایا  CCWGالتنسیق مع مجموعة العمل عبر المجتمع 

ولدینا اقتراح من لین لتشكیل مجموعة صغیرة  یعتبرون بأنھا ستؤثر على تقییمنا.

ومدى التأثیر الذي سیحدثھ  CCWGموعة العمل عبر المجتمع تنظر إلى عمل مج

الخاص بنا وصیاغة االقتراح  CWGذلك على تقییم اقتراح مجموعة عمل المجتمع 

 النھائي.
 

لذا ھل یود أي من المتطوعین ربما لالنضمام إلى مسؤولي االتصال في تلك 

 شكًرا جزیًال. میلتون ولین. میلتون، تفضل. المجموعة؟
 

 التعلیق األخیر. ل كافوس.تفض 
 

 

على أي حال، إذا كان ھنالك مجموعة صغیرة للتعامل مع ذلك، سأكون تلقائیًا في   كافوس أراستیھ:

 تلك المجموعة.
 

 [ ضحك ] 
 

 شكًرا. ال یمكنني الخروج من ذلك. 
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 أجل، بالتأكید. بحاجة لمزید من األفراد لمساعدتك. أجل.  محمد البشیر:

 

 شكًرا. أجل. .3:15اإلنھاء ألخذ استراحة وسنعاود مجددًا عند الساعة  أعتقد یمكننا

 

 [ استراحة ]

 

 

 ھّل اتخذتم مقاعدم یا رفاق، إننا على وشك البدء مجددًا.  ألیسا كوبر:

إذن سیكون موضوعنا التالي عن اإلطار الزمني، إذا كان بوسعنا إلقاء نظرة على 

  جدولنا الزمني.

 

 الرسم البیاني. عذرًا. – ىھل یمكننا النظر إل

 

الرد على الخطاب الذي تلقیناه من  – إذن تتعلق ھذه المناقشة حول حسًنا. شكًرا.

NTIA أو الذي تلقاه الرؤوساء من ،NTIA  فیما یتعلق باإلطارات الزمنیة، وإذا

وثمة  تذكرتم، فقد أجرینا مناقشة عن مدى وجود أجزاء مختلفة عدة للجدول الزمني.

 .NTIAوإرسالھا إلى  – ومن ثم یوجد تكمال اقتراح االنتقال.جزء إلس

 

ومن ثم یوجد جزء حیث تعمل الحكومة األمریكیة على مراجعة االقتراح وتحدد فیما 

 لو یجب الموافقة علیھا، ومن الواضح أنھ ال یوجد لدینا شيء لنقولھ بخصوص ذلك.

 

 ومن ثم یوجد الجزء المتعلق بالتنفیذ.

 

 المساھمة بھ. ICANNحیث طلبنا من المجتمعات ومجلس إدارة  وھو ذلك الجزء

 

لذا ما نتطلع إلیھ ھنا یشیر إلى الجزء األول، وھو الجدول الزمني إلستكمال 

 لم یتغیر ھذا. االقتراح.
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إذا انتقلنا إلى الیمین، توجد مالحظة حیث كنا قد تحدثنا عن  – ثمة مالحظة اآلن

جدول زمني تفاؤلي وقد یتم تعدیلھ في المستقبل،  إضافة ذلك بتوضیح أنھ عبارة عن

 استنادًا إلى حاالت طارئة مختلفة. 

 

لذا ما زالت ترمي الخطة لتحدیث المواعید في ھذا الجدول الزمني بمجرد ما نتلقى 

، إال أنھ توقیت تقریبي نتطلع CWGاقتراح األسماء من مجموعة عمل المجتمع 

إذا وصلنا إلى جلسة یوم  – لـل وصلنا إلى نھایة اإلیھ، وبالتالي أود قول أنھ في حا

الخمیس األسبوع المقبل ولم نتلقى بعد اقتراح أسماء مجموعة عمل المجتمع 

CWG حیث سندرج ھذا وحسب في ردنا إلى ،NTIA  ونوضح بأنھ قد تكون

 ستكون المواعید، تعلمون، ثابتة بمجرد تلقینا اقتراح األسماء. – المواعید

 

 .NTIAذا ھو العنصر األول لما سیكن في ردنا إلى وبالتالي ھ

 

 ومن ثم إذا نظرنا إلى ملخص المساھمات من المجتمعات، سیكون ذلك جیدًا.

 

وبالتالي سیتعلق الجزء اآلخر حینھا بالجداول الزمنیة للتنفیذ، وقد طلبنا من 

، لمساھمة ما لمساعدتنا في ICANNالمجتمعات ومجلس اإلدارة، مجلس إدارة 

یعتبر ما ترونھ على الشاشة مجرد تلخیصي المقتضب لتلك  إلجابة على ھذا السؤال.ا

الردود، واألجزاء المحددة من ھذه الردود التي تتحدث عن مدى الوقت الالزم 

 للتنفیذ.

 

وقد قدم كل من المجتمعات ومجلس اإلدارة مادة توضیحیة أخرى حول الحاالت 

لغایات ھذه الخالصة، فقد حاولت اختصاره إلى الطارئة وما شابھ ذلك، إال أنھ فقط 

 أدنى حد نحتاجھ لتجمیع رد ما.

 

من المجتمعات ینبغي علیھم تصحیح ھذا الوصف في  – بإمكان األفراد – وبالتالي

  حال لم یعتقدوا بأنھ صحیح.

 

ھو استعداد فریق  IETFإال أن ما سمعناه باألساس من فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

أو، تعلمون،  – لالنتقال حالیًا، ومن إحدى العناصر IETFإلنترنت عمل ھندسة ا
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كان ھنالك أجزاء القتراح انتقالھم والذي ُحدد بأنھ سیتم نفاذه من خالل عملیة اتفاقیة 

إذا كانت ھذه التعدیالت  – مستوى الخدمة السنویة، وإذا كانت اتفاقیة مستوى الخدمة

، IANAحول ما یتعلق بما بعد مرحلة انتقال تتأثر بمزید من التفاصیل والتي تنشأ 

وبالتالي ھذه ھي الخالصة األساسیة لما سمعناه  ومن قم قد یطلب المزید من الوقت.

 .IETFمن فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

 

 RIRsوكانت الخالصة األساسیة لما سمعناه من مزودي امتداد اإلنترنت اإلقلیمیین 

 IANAالنترنت االقلیمیة على وظائف و المقترح الموحد الشراف سجالت ا

CRISP  ال بد أن أقول  – سبتمبر 30بأنھم یعتقدون سوف یستعدون لالنتقال في

وقد كانت ھذه خالصة بجملة  ، وبالتالي بضعة أشھر من اآلن.2015سبتمبر  30

 وقد قدموا الكثیر من وجھات النظر حول لما ھذه ھي الحالة. واحدة لما سمعناه منھم.

 

بأنھم یظنون أنھم بحاجة كما تعلمون  CWGا من مجموعة عمل المجتمع وسمعن

إلى شيء ما في حدود ثالثة إلى أربعة أشھر فیما یتعلق بتنفیذ ما بعد مرحلة انتقال 

IANA .مجرد ما تبدأ بھ  

 

ومن ثم فإن تنفیذ البنود المتعلقة باللوائح الداخلیة جزء مھم من الجدول الزمني 

 .CCWGر المجتمع لمجموعة العمل عب

 

وبالتالي كانا ھذین الجزئین التي سمعنا عنھما منھم بالغالب عن تنفیذ ما بعد مرحلة 

 .IANAانتقال 

اعتقادھم بأنھ سوف تستغرق خطط تنفیذ  ICANNوسمعنا بعد ذلك من مجلس إدارة 

شيء  RIRومزودو امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون  IETFفریق عمل ھندسة اإلنترنت 

شيء ما  IANAود عدة أسابیع؛ وبأنھ سیستغرق إعداد ما بعد مرحلة انتقال ما بحد

بحدود عدة أشھر؛ ولذا من المبكر جدًا تحدید الجدول الزمني بالنسبة لبنود مساءلة 

 ألنھ ما زالوا یعملون بھ. CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

بغي علینا بالتأكید، وكذلك، ھذا السؤال الذي طرحھ مناقشة ما على القائمة، حیث ین

الستخدام عملیتھم طبیعیة بالنسبة لتغییرات  ICANNحیث أن تتوقع مجلس إدارة 

 اللوائح الداخلیة، بما فیھا فترة التعلیق العام.
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ھو أنھ، كما تعلمون، یمكننا التحدث أوًال  NTIAلذا ما أفكر بھ بخصوص ردنا إلى 

ویمكننا تلخیص  صول إلى دبلین.عن الجدول الزمني إلستكمال االقتراح حتى الو

إلى ردود معینة تلقیناھا من كافة  NTIAھذه المالحظات التي تلقیناھا واإلشارة بـ 

 وقد یكون ھذا أو یمكننا تقدیم مزیدًا من التحلیل، إذا أردنا ذلك. ھذه الجھات.

 

د، لذا ولم أصل حقًا إلى ذلك الحد في تفكیري، بما أننا تلقینا للتو بعض من ھذه الردو

فمن المثیر لالھتمام تفكیر األفراد فیما لو كانوا بحاجة لتقدیم بیان آخر حول ما نفكر 

وحسب إلى الرودود التي  NTIAبھ بخصوص توقیت التنفیذ أو یمكننا اإلشارة بـ 

 تلقیناھا.

 

 كیث درازك. وبذلك، سأفتح المجال لكم.

 

 

 

 شكًرا لك، ألیسا.  كیث درازك:

 

ینبغي أن أذكره في التحدیث السابق بشأن مجموعة العمل عبر  أمر واحد فقط كان

أال وھو، أثناء جلسة العمل لیوم كامل غدًا، ستناقش مجموعة  CCWGالمجتمع 

لذا  بخصوص الجدول الزمني. NTIAالرد على  CCWGالعمل عبر المجتمع 

ینھا، ستتلقى مجموعة إن لم یكن غدًا، إنبثاقًا األیام القلیلة القادمة ح – أتوقع انبثاقًا من

مزیدًا من المعلومات لمشاركة أو مزیدًا من التفاصیل  CCWGالعمل عبر المجتمع 

لتقدیمھا فیما یتعلق بجدولھا الزمني المرتقب والذي یمكننا إدراجھ حینئٍذ، أو تعكس 

على األقل تأثیرھا على عملنا وعلى الجدول الزمني لمجموعة عمل المجتمع 

CWG. .شكًرا 

 

 

 من الجید معرفة ذلك. شكًرا.  سا كوبر:ألی

 

 مارتن؟
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أظن بأن الشریحة المعروضة حالیًا على الشاشة بدایة جیدة، ولكن  شكًرا لك، ألیسا.  مارتن بویل:

 أعتقد أننا بحاجة للتفكیر ببعض أوجھ الترابط التي تحدثنا عنھا في الجلسة الماضیة.

 

ن أشكال التفاوض ما بین المجتمعات وال سیما أنھ سیتطلب الكثیر من ھذا شكل م

 ، وذلك لمحاولة العمل على أفضل طریقة للقیام ببعض التنفیذ.ICANNالمتضررة و

  أي، التفصیل.

 

أما األمر اآلخر فھي حقیقة أننا سنواجھ بكل تأكید مأزق كبیر للغایة فقط في موارد 

أو كانوا في فریق ، سواء كانوا في القسم القانوني ICANNطاقم العمل القابعین في 

IANAسیتعین علیھم، باإلضافة إلى عملھا االعتیادي لتلبیة توقعات  – ، حیث سوف

خدمتھا، المحاولة وتحدید األجزاء والقطع التي یستلزم وضعھا في مكانھا لضمان 

 التنفیذ الصحیح والكامل للعمل.

 

نسى بأننا سنجعل وبالتالي، أجل، من المفید وجود البیانات األولیة ولكن دعونا ال ن

المجتمعات المختلفة جمیعًا تطرح العطاءات لقضاء وقت ممیز مع عدد صغیر جدًا 

 شكًرا. .IANAأو في فرق  ICANNالقابعین داخل  من األشخاص

 

 

 لدي كافوس. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 

 شكًرا لك، ألیسا. نعم. كافوس أراستیھ: 

 

 ثالث قضایا لطرحھا. – لدي قضیتان

 

في الجدول الزمني، فقد فھمت بأن ھذا الجدول الزمني یستند على تعلیق عام أوًال، 

 واحد.

 

وقد ناقشنا في اجتماع سابق أنھ، كان ھنالك على األقل ثالثة أو أربعة أعضاء من 

ICG .حیث اعتقدوا بأن فترة التعلیق الوحیدة ھذه غیر كافیة 
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، بأنھ CWGمل المجتمع وبعزو السبب إلى الخبرة التي اكتسبناھا في مجموعة ع

، مقارنة بالوثیقة 2014وضعت الوثیقة األولى للتعلیق العام في األول من دیسمبر 

 وھو مختلف تمامًا. تماًما. الثانیة، وھي عبارة عن تغییرات ملحوظة على العملیة.

 

فترة تعلیق عام أخرى  – لذا ثمة خطر كبیر في حال قمنا بإلغاء وثیقة عامة أخرى

 .NTIAوھو أمر قد ال یرضي  – مع ذلك بالتزامھا

 

لذا أود طلب عودتكم إلى الحاجة لوجود فترات تعلیق عام، كل واحدة منھا لمدة 

 یوم. 40 یوم. 40

ثالثة أو أربعة أشھر من مجموعة العمل عبر المجتمع  – ثانیًا، مسألة األشھر الثالثة

CCWG –  منCWGبدأ ھذا، وقد قلتم ، عذرًا، ال تشیر إلى توقیت البدء حیثما ی

ولكن ما ھو تاریخ  بأنھ بمجرد استعداد القضیة للتنفیذ، سوف تستغرق ھذا الوقت.

  ال نعلم بعد. البدء لذلك؟

 

كذلك صیغ عدة والتي قد تتولى التعدیل  IANAوحیث تتضمن ما بعد مرحلة انتقال 

نكم تعدیل ال یمك – كذلك على الالئحة الداخلیة، والتعدیل على الالئحة الداخلیة

 یجب علیكم إجراء تعدیالت واحد شاملة تمامًا. الالئحة الداخلیة بشكل جزئي.

 

وكما ذكرت، ثمة  – الالئحة الداخلیة التقلیدیة أو الذھبیة أو األساسیة، وأمور كثیرة

مقدار تأكید االلتزامات الذي یجب أن یذھب إلى  – مشاكل كثیرة حالیًا فیما یتعلق بـ

ة األساسیة، وفیما لو كان ینبغي أن تكون تقلیدیة أساسیة، وما الذي الالئحة الداخلی

حدث على جزء تأكید االلتزامات المتبقیة وفیما لو كان من یجب إلغاؤھا خاضع 

 ھذا األمر غیر واضح تماًما. وما شابھ ذلك. NTIAو ICANNالتفاقیة بین 

ثالثة أو أربعة أشھر  IANAوبالتالي، ال أعتقد بأنھ ستكون مرحلة ما بعد انتقال 

وینبغي علینا أن نلزم أنفسنا وحسب بأنھ ثالثة أو أربعة أشھر من التاریخ الذي ال 

 نعلم بدایة ذلك.

 

وغیرھم، فقد ناقشنا ذلك في  IETFوبالمجيء إلى فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

  لن نعود إلى ذلك. سبتمبر. 30
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ا یتعلق بما بعد مرحلة فیم CWGولكن ذكر في توثیق مجموعة عمل المجتمع 

االنتقال بأنھ لم یتضح في ھذا الوقت ما یجري على الوضع عندما سیتوجھ كافة 

الموظفیت وكافة عبء العمل على المشغالت الحالیة إلى ما بعد مرحلة انتقال 

IANAما الذي حدث مع المجتمع اآلخرین غیر مجتمع تكنولوجیا المعلومات ، – 

لو كان لدیھم اتفاقیة منفصلة، وفیما لو لم یكن لدیھم اتفاقیة غیر مجتمع التسمیة، فیما 

لم یتضح ھذا، وبالتالي  .ICANNمنفصلة، وفیما لو كان لدیھم اتفاقیة أخرى مع 

 –فإنھ 

 

ولكن أعتقد بأن الفكرة التي قد أقدمھا بأن المراحل التنفیذیة لمجموعة العمل عبر 

 ھمة للغایة.والتي تستغرق وقتًا كبیرًا م CCWGالمجتمع 

 

أما النقطة األخیرة التي أود تقدیمھا وھي تلك التي قدمتھا مرتین، وھذه المرة الثالثة 

  التي أقدمھا.

 

التنفیذ، لم نتمكن  ، ینبغي أن نركز وحسب على الخطة االنتقالیة.NTIAوللرد على 

ضایا من تحدید أو تعیین تاریخ ما ألنھا خارج قدرتنا ومعرفتنا ألنھا تعتمد على ق

كثیرة أخرى، وبالتالي یجب أن نكون واضحین للغایة ونأخذ باالعتبار كذلك ما ذكره 

، ینبغي علینا االنتظار إلى أن نتلقى فكرة NTIAوبرد ذلك على  كیث درازك. كیث.

من مجموعة العمل عبر  – أكثر وضوحًا من مسود الرد بالنسبة لعبر المجتمع

وبالتالي علینا  ا ألنھ قد یساھم في نشاطنا.وسوف یساعدنا ھذ .NTIAالمجتمع إلى 

 شكًرا. أن نأخذ ذلك بالحسبان.

 

 

 إذن لدي دانیال ومن ثم سأضع نفسي في القائمة وأرد على بضعة أمور تم ذكرھا. ألیسا كوبر: 

 ومن ثم مارتین ومایكل وكیث؟

 دانیال، تفضل.
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ال أظن أننا بحاجة  لفترة تعلیق عامة واحدة فقط.أود التكلم تأییدًا  شكًرا لك، ألیسا.  دانیال كارینبیرغ:

ولم أسمع كذلك أي من زمالئي الممیزین إلى جانب كفاوس  ألكثر من واحدة.

 یدعمون ذلك بالفعل، إال أنھ مسألة مختلفة.

 

 أعتقد بأن واحدة تكفي ألننا ال نخترع أمورًا جدیدة.

د في مصلحة التجربة، یمكننا وقد تلقت االقتراحات تأسیسیة تعلیقات كثیرة، لذا أعتق

 یمكننا التخطیط لفترة تعلیق واحدة. – الحصول على

 

وإذا تبین أنھ یتعین علینا تغییر األمور نظرًا للتعلیقات أو أن التعلیقات موضوعیة 

یمكننا تحدید ذلك  للغایة لذا فإننا بحاجة للعودة إلى المجتمعات، وھذه مسألة مختلفة.

وینبغي علینا التخطیط لفترة  نا أال نخطط لھ، وھذه ھي فكرتي.ولكن ینبغي علی دومًا.

 تعلیق عامة واحدة.

 

أعتقد بأن األمر الوحید الذي ذكره كل من كافوس ومارتین ھو المأزق في موارد 

ICANN. وھو أمر ناقشناه  – وھذا بالضبط لما یعد النھج مرحلي ویبدأ حالیًا بالفعل

 بي.أمر إیجا – بموجب األمر المرحلي

 

الذاتیة ھنا في إعطاء ھذه  ICANNوینبغي أن نفترض كذلك القلیل من مصلحة 

األولویة القصوى بالفعل، لذا ال أرى بأنھا مشكلة كبیرة إذا قمنا بھذا األمر المرحلي 

 .ICANNوأال ننتظر یوم مدوي عنما یرغب الجمیع فجأة بالتفاوض مع 

 ICANNالبدء بذلك وینبغي تشجیع  – أعتقد بأنھ ھؤالء من ینبغي علیھم بالفعل

 للمشاركة فعًال.

 

، من خبرتي العملیة یمكن للمرء IANAاألمر الثالث، تنفیذ ما بعد مرحلة انتقال 

وبالتالي  – تجھیز كذلك إعداد الشركات التابعة المملوكة بالكامل للقیام فعلیًا بإحدى

الحقًا، وبالتالي فإنھ أمر القیام ببعض العمل القانوني ومن الممكن إتمامھ وتحسینھا 

 ینبغي النظر إلیھ كذلك.

 

 .ICGأعتقد ینبغي علینا التركیز على أمرین كما 
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فقد تحدثنا عن، إذا تذكرتھ بشكل صحیح، ما ھو الوقت الذي نحتاجھ وما ھو الوقت 

أعتقد بأنھ ینبغي علینا  – الذي نتوقع بأنھ یستلزم االحتفاظ بھ لتنفیذ الخطة، وذلك

بالنسبة ألسباب المبدأ لإلجابة  – أعتقد بأنھ من غیر المنطقي ى كال السؤالین.الرد عل

 یمكننا كذلك تقدیم أفضل تقدیراتنا في التنفیذ لھذه المرحلة. فقط على جزء الخطة.

وبال شك أنھ ومع المؤھل الذي یعتبر أمر لیس من مسؤولیتنا إال أنھ یمكننا تقدیم 

 لقد انتھیت. لى واحد.رأینا بخصوص ذلك، إذا اتفقنا ع

 

 

  شكًرا لك، دانیال.  ألیسا كوبر:

 

لذا أردُت العودة إلى بضعة أمور تم ذكرھا، بدءًا النقطة التي طرحھا مارتین وأرى 

إلیز مؤیدة في غرفة المحادثة، وقد أردُت یا إلیز أن أضعك في الضوء للحظة، 

بأنھ  – IANAبأن وقد طرحِت ھذا من قبل كذلك، سابقًا ھذا الصباح،  – وھو

كذلك جلیًا بمراحل التنفیذ ھذه  IANA لـوالرفاق الذین یعملون  IANAسیتأثر قسم 

والتي ربما تحدث في الوقت ذاتھ، وأشعر بالفضول وحسب إذا فكرِت بأن ھنالك 

االستفادة من  – ، قد تستفید من، منICGمساھمة معینة حیث أننا، باعتبارنا 

IANA.ألنا مجلس اإلدارة جلیًا عن بشكل عام، ولكن، وس ، على وجھ التحدید

ذاتھا  IANAتعلمون، لقد ذكرتم مرتین بأن ھنالك، تعلمون، ربما شيء ما قد تتمكن 

أشعر بالفضول وحسب في حال كانت ھذه ھي  من إخبارنا عنھ والذي قد یؤثر علینا.

االعتراف بھ الحالة، إذا اعتقدت بأنھ أمر تودین التوصل إلیھ، أو إذا أردِت وحسب 

 سیأخذ ھذا من وقتك ومن وقت فریقك. – في الرد الذي سوف

 

 IANAأعتقد بأنھ لربما من األفضل االعتراف بأنھ یزید الطلبات على فریق قسم   إلیز جیریتش:

وومسؤولیاتھا التشغیلیة الیوم، باإلضافة إلى االلتزامات األخرى، وباألخص عندما 

ستغیر األنظمة واألدوات  – حتمل بأنھا ستقیدتكون ھنالك طلبات والتي من الم

 والعملیات واإلجراءات التي نتبعھا داخل القسم لتسلیم الخدمات.

 

وعندما یحدث ذلك، یتضمن ھذا جلیًا بعض العمل اإلنمائي، وبعض العمل 

 اإلختباري، ومن الواضح بعض التغییرات في األدوات، والتغییرات في الوثیقة.
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ت غالبیة االقتراحات كثیرًا مع الجوانب القانونیة لألمور وقلیًال أظنن بأنھ قد تعامل

 وال یعتبر ھذا كل اقتراح ولكن بعضھا بالتأكید. عن العمل التشغیلي الیومي.

ولدینا بالفعل بعض االلتزامات للقیام  أثیر وحسب بأننا فریق صغیر. – ولذا فإنني

ماء، فریق العمل المعني وسوف أذكر من األس بأمور ألجزاء عدة من المجتمع.

وقد یحدث ذلك  وھي بمثابة أولویة قصوى بالنسبة لمجموعة األسماء. بإطار التفسیر.

 تغییرات في عملیاتنا وإجراءاتنا وأدواتنا.

 

 ویجب توازن كل تلك األمور؛ حیث لم تتم مراقبة أیًا من ذلك، على حد عملي.

وبالتالي أود االعتراف  ت حالیًا.ویوجد الكثیر مما تحدثنا عنھ خلف مغلف التقدیرا

یجب علینا أن نصل  وأعتقد بأنھ ما قالھ مارتین. – بأننا نمضي أسفل المسار المفّصل

 إلى بعض التفاصیل في مرحلة ما.

وثمة آثار مترتبة على  إال أننا نقدم اآلن تقدیراتنا دون وجود كافة التفاصیل ھناك.

 صغیر.الخدمات التي نسلمھا حالیًا والفریق ال

 

أردُت وحسب التأكد من أننا لدینا  وھذه لیست الفكرة. ونؤید بشدة كافة األنشطة.

وقد تحدثنا عن ذلك  ربما یجب تدریجھا. توقعات باألمور من وجھة نظر التنفیذ.

 صباحًا.

 

 

 أعتقد بأن الفكرة موضحة جیدًا، حیث ینبغي علینا إدراجھا في ردنا إلى شكًرا. حسًنا.  ألیسا كوبر:

NTIA. 

 

وبالعودة إلى بضعة نقاط قدمھا كافوس، أوًال، أردُت العودة والتأكد من أننا جمیعنا 

في الصفحة ذاتھا حول ما تم سؤالنا عنھ ولما وبالتالي ننظر إلى الوراء حالیًا على 

للتخطیط لفصل  NTIAوأعتقد بأنھ من المھم تذكر محاولة  .NTIAالخطاب من 

یحتوي العقد تاریخ إنتھاء، وھم بحاجة لتحدید ما یجب  الخریف، كما یذكر الخطاب.

 القیام بھ بقدر ما یحدث عندما ینتھي العقد.

 

وبالتالي یوجد  وھم بحاجة لمعرفة في أي یوم سینتھي اقتراح االنتقال أو سیتم التنفیذ.

توازن من حیث تزویدھم بأكبر قدر یمكننا من المعلومات وبعض اإلشارات 
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ابھ ذلك، وھو ما أعتقد بأنھ یمكننا القیام بھ مقابل معرفة أي یوم والتقدیرات وما ش

 بالتحدید ستبدأ ھذه الخطوات أو حتى في أي شھر، لنكون صادقین، ألیس كذلك؟

حیث یوجد لدیھم تمدید لعدة أشھر  وھذه ھي الطریقة التي تتم بھا كتابة ھذه العقود.

ساعدة باستنباط التقدیر وعدم تقدیم أعتقد بأن ما نحاول القیام بھ ھو الم أو سنوات.

جدول زمني مفّصل بخالف لو كان یمكننا بالنسبة الستكمال االقتراح حیث لدینا 

 مزید من التفاصیل حول ذلك.

 

وبالتالي لھذا الغرض، أعتقد بأن السؤال عن حیثما تبدأ خطوة تنفیذ معین غیر 

د تستغرقھا عملیة مراجعة أقصد، ال نعلم أیضًا كم المدة التي ق متصلة بالضرورة.

 وھو لیس أمر ضمن مراجعتنا. الحكومة األمریكیة.

 

ولن تحدث بعض خطوات التنفیذ حتمًا حتى بعد اختتام ذلك، وال نعلم متى یحدث 

لذا أعتقد بأنھ ینبغي أن نركز أكثر على الكم، كمیة الوقت التي قد تستغرقھا بنود  ھذا.

 عدة على عكس متى قد تبدأ أو تنتھي.

 

أعتقد بأنھ تم سؤالنا كذلك حول التنفیذ على وجھ التحدید، وقد حصلنا على مساھمة 

ومجددًا، قد ال  لذا ینبغي علینا إدراج ذلك في جوابنا. ما من المجتمعات بشأن التنفیذ.

ولكن  وقد ال یكون كامًال أو یحتوي إطارات زمنیة مفصلة ھناك. یكون األمر مثالیًا.

وأعتقد بأن لدینا بعض  بعض المعلومات، ینبغي علینا حینھا. إذا تمكنا من تقدیم

 المعلومات.

 

فقد  ومن ثم فقط النقطة األخیرة، النقطة المنفصلة، حول فترة التعلیق العام الوحیدة.

وكان استنتاج المجموعة بأنھ یمكننا إدراج المالحظة  ناقشنا ھذا في المكالمة السابقة.

إلى أنھ ربما یتغیر الجدول الزمني، وقد نحتاج إلى  في الجدول الزمني والتي تشیر

وأعتقد بأنھ تم إستنتاج ذلك  فترة تعلیق عام ثانیة استنادًا إلى ما یجري بالفترة األولى.

وبالتالي توجد إمكانیة بالتأكید لفتح أننا سنطلب فترة تعلیق عام  جیدًا من المجموعة.

 الحالي ولدینا مالحظة بدًال من ذلك.ثانیة، إال أنھ غیر مدرج في الجدول الزمني 

 

مفیدة في بعض  CWGأود كذلك قول أنھ بینما تعتبر تجربة مجموعة عمل المجتمع 

النواحي، سیتم فحص االقتراح الذي وضعناه للتعلیق العام بدقة في المجتمعات، 
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ولذا أظن بأن الفكرة والتي ستتغیر، كما  وكافة العناصر المنفصلة مرات عدة.

، بشكل كبیر للغایة، في حال تغیرت بشكل كبیر للغایة، حیث أننا بحاجة تعلمون

وسوف تستغرق كافة القطع األخرى من األحجیة وقتًا  لفترة تعلیق عام أخرى شاملة.

وسوف نحتاج بالتأكید العودة إلى المجتمعات لفترة أطول مما خططنا لھ  أطول كذلك.

 وما شابھ ذلك.

 

إال أنني أرجو ذلك بالنظر إلى الطریقة التي تم  ة ھناك.لذا ثمة حاالت طارئة كثیر

 بھا فحص ذلك بدقة، وبأن ال ینتھي بنا األمر في ذلك الوضع.

 

ولدي في قائمة االنتظار مارتین ومایكل وجو وكو  وبالتالي ھذا كل ما أردُت قولھ.

 وي.

 

 شكًرا. إذن مارتین.

 

أعتذر ألخذ الكلمة مجددًا بوقت  رفعت إشارتي.أجل، لقد  شكًرا جزیًال لك، ألیسا.  مارتن بویل:

إال أنني رفعت إشارتي حول خطوتي اإلستشارة  مبكر جدًا بعد مداخلتي األخیرة.

بسبب طبیعتھ التشاؤمیة بال شك، وأتوقع دومًا استغراق األمور وقتًا أطول مما ظننتھ 

لتأكید وبالتالي، وھذا ھو با وكذلك إذا حدث أي شيء خطأ، ستحدث بشكل خطأ.

السبب لرفعي اإلشارة في المناقشات المبكرة وقول، كما تعلمون، یجب علینا على 

 األقل تلقي حالة طارئة لالستشارة الثانیة.

 

إال أنھ مثلك تمامًا یا ألیسا، أعتقد بأننا اجتزنا عمل شامل في مجتمعات عدة، ناھیك 

ًا بأن تحلیلك بأننا وأعتقد حتم عن اإلرھاق، في تحضیر والتحقق من االقتراحات.

بحاجة للتوجھ إلى استشارة ثانیة، فقد حصلنا على مشاكل كثیرة بدًال من مجرد 

یوم وذلك ألنھ یجب أن یكون ھنالك مكان ما  40التوجھ الستشارة أخرى لمدة 

 إلعادة التفكیر بجدیة كبیرة على نفس النحو.

 

ا وبأننا نشیر إلى ذلك وبالتالي طالما أنني أشعر بالقلق، ندرك أن ھنالك خطر م

أواجھ صعوبة دومًا في قول  – الخطر إال أنھ قد تكون ھنالك أسباب معقولة للتفاؤل

  بأننا ربما حصلنا على شيء قابل للتشغیل. – تلك العبارة "تفاؤل" (ضحك خافت)
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األمر الوحید الذي أتساءل حیالھ، على الرغم من ذلك، وھو أنھ في حال حصلنا على 

 – أو تتطلب منا العودة إلى المجتمع وطلب المزید – مة بحیث تتیح لنامساھمة ھا

إال أنني سعید إلى حد  المزید من التعلیقات منھم، وقد یستغرق ھذا مجددًا وقتًا أطول.

معقول حیث یمكننا اإلعراب بمالحظة ما عن فرصة إنھاء العمل باستشارة واحدة 

 فقط.

 

ي مرحلة ستبدأ مختلف المجتمعات بإجراء في أ – واخترُت كذلك نقطة واحدة عن

وبالتالي  – وأعتقد، مجددًاـ بینما أنني في حالة مزاجیة متفاءلة العمل التحضیري.

وسیكون من المجدي التحدث إلى المجتمعات  – استفیدوا منھ قدر اإلمكان أیھا الرفاق

في القیام بما  لمعرفة عندما یعتقدون بأنھم من المحتمل استعدادھم الستثمار جھد كبیر

ألنھ بینما آخذ نقطتك بأن التاریخ الفعلي الذي یبدأون بھ  قبل قرار العمل التحضیري.

والتاریخ الفعلي الذي ینتھون بھ ال صلة لھا، وسوف یتلقون مجموعة من العمل 

وبالتالي، إننا بحاجة إلدراك تلك  والذي سیتداخل مع أنشطة األفراد األخرى.

 وكیف من الممكن أن یرتطموا بالمأزق.التفاعالت المحتملة 

 

تلك الكلمة  – یا إلھي – لذا أعتقد بأنھ یجدر القول، ھل تشعرون بالتفاؤل مجددًا

بالنسبة لھذه النقطة حیث ستعملون على استثمار الموارد، والجھد لبدء  – مجددًا

 ،IANAالتفكیر من بین أمور أخرى في الھیكل القانوني لما بعد مرحلة انتقال 

 ؟IANAإطار العمل الذي تودون وضعھ لتنفیذ ما بعد مرحلة انتقال  – القانوني

أم ھل ستنتظرون بالفعل إلى أن  البدء بھ اآلن؟ تعلمون، ھل ترغبون بالقیام بھ اآلن؟

لذا أعتقد بأن ذلك  ستضع اقتراحھا في مغلف ما وإرسالھ؟ ICGتتأكدوا من أن 

 .بحاجة إلى التفكیر حیالھ – بحاجة إلى

 

وأعتقد  وأدرك نقطة كافوس. وكانت النقطة األخیرة التي أردُت تقدیمھا عن التنفیذ.

ال أعتقد بأنھ سیتم إكمال  بأنھا نقطة مھمة للغایة حول عدم مسؤولیتنا عن التنفیذ.

وبالتالي لیس  االقتراح الصادر منا في حال لم ندرك تداعیات جداول التنفیذ الزمنیة.

دة التي سوف تستغرقھا ھذه األمور لتنفیذھا، إال أننا بحاجة إلى من شأننا ذكر كم الم

لذا  أن تقدم المجتمعات لنا مشورة جیدة إلى حد ما بحیث نتمكن من طرحھا حینھا.

 شكًرا. أعتقد بأنھ جزء مھم من اقتراحنا النھائي.
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 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 مایكل. 

 

 

ویتفق ما أفكر بھ وبشدة مع ما قالتھ ألیسا  االستشارة.أجل، أردُت التطرق إلى قضیة   مایكل نایبل:

ویقودني ھذا إلى سؤال فیما لو كنت أدرك األمور بشكل صحیح  ومارتین المتشاؤم.

لن نجري (یتعذر  إذا طرحنا شيء ما لالستشارة، أدرك بأننا سنطرح األسئلة. أم ال.

لي فإننا نسترجع ما قد وبالتا تمییز الصوت) االستشارة بما تم التشاور بھ بالفعل.

أدرك بأننا ننظر إلى كیفیة عمل األمور  استرجعتھ المجتمعات بشكل فردي فعلیًا.

وبالتالي فإننا لم نفتح المباراة بالكامل  .NTIAسویًا وفیما لو تم تحقیق معاییر 

 لذا فإن ذلك یحد ما من الممكن أن یفشل في ھذا األمر. مجددًا.

 

السیناریو األول فھو بأن یقول الجمیع ذلك  یوھات باألساس.ومن ثم لدینا ثالثة سینار

 إذن ال شيء. وكل ذلك. NTIAیجب أن تسر  الرائع، تسیر األمور على ما یرام.

 

بأن  ICGومن ثم سنجد بأن بعض األشخاص غیر راضیین حقًا، ولكن تعتقد 

إلى  تحلیلھم المنطقي غیر مؤسس كثیرًا وال ینبغي أن یكون ھنالك أي شيء عاد

تبریر ذلك ألننا ننشى سجل عام ودخول العامة نوعًا  ICGلذا یجب على  المجتمع.

 ما ولكن دون الخوض في االستشارة.

 

وفقط في الحالة الثالثة حیث ثمة أمر ما مكتشف حقًا والذي سیتطلب من المجتمعات 

ر للعودة التشاور سویًا إلنجاحھ، وسنحتاج حینھا فقط آللیة تشاور ثانونة ألننا سنضط

 إلى المجتمعات.

 

 لذا فإنني أتحقق وحسب فیما لو كان ذلك الفھم صحیح أو فیما لو فاتني شيء ما.

 

 

 ھل أسقطھا جو؟ جو. شكًرا.  ألیسا كوبر:
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 نعم لقد أسقط الفكرة. متحدث غیر محدد: 

 

 

، مشیرًا إلى أنھ فقد دعم مداخلة مارتین االولى حسنًا، تعلیق جو موجود في المحادثة.  ألیسا كوبر:

 .NTIAینبغي علینا إدراج تفاصیل تتعلق بالحاالت الطارئة الممكنة في ردنا إلى 

 

 كیو واي.

 

 

وإذا تذكرت بشكل صحیح،  .IANAأود مشاركة تجربتي عندما كنت رئیس لجنة  واي وو:-كیو

أو تقدم أي  IANA، لن تراجع لجنة IANAلعقد  NTIAو IANAالعقد األخیر بین 

فإننا نتحقق فقط من اإلجراء اإلحترازي، ال شيء  .IANAعن عملیات مكتب تعلیق 

 أكثر من اإلجراءات.

 

، أیًا كان الھیكل في النھایة NTIAاالقتراح إلى  ICGلذا أتوقع بأنھ في حال قدمت 

استنادًا على طلبات تقدیم  IANA، قد یتطلب التفكیر بتشغیل IANAللتغاضي عن 

، فإننا لن نقدم بتاتًا تتعلیقات ICANNحتى مجلس إدارة  .التعلیقات وكتب اإلرشاد

 لذا أعتقد بأنھ مھم للغایة. أو نناقش العملیات.

 

، أعتقد بأن ھذا وقت مناسب IANAوفي حال لم یفھم األشخاص طریقة عمل لجنة 

 عندما تعملون على إعداد االقتراحات. ICGللغایة وذلك لمشاركة أعضاء 

أعتقد بأن  ھذا ھو رأي الشخصي. – تي أود طرحھا كذلك، ھيأما القضیة الثانیة ال

إذا كان ھذا االقتراح متطور ومعقد للغایة، أعتقد  – باألساس ICANNمجلس إدارة 

بأن ھنالك خطر ما بالنسة لألعضاء في النھایة وقد یكون اقتراح األسماء في اتجاه 

وقد  مل باتساق.یعمل كوحدة واحدة أو یع IANAویعني ھذا بأن مكتب  مختلف.

 أتمنى بأن نفكر باألمر كذلك. یحتوي خطر ما.
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 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 دانیال؟ 

 

 

فقط لالستئناف مع كیو واي ھناك، فقد راودني القلق بعض الشيء  شكًرا لك، ألیسا.  دانیال كارینبیرغ:

ث أنھا عندما سمعت إلیز تقول بأنھا تتوقع حدوث تغییرات إجرائة كثیرة أو أمورًا حی

نتیحة  IANAتطلب من المجتمع إجراء مراجعة ألنھا من المتوقع تغییر آلیات عمل 

 لھذا االنتقال.

 

ویصر كالھما  لدي (یتعذر تمییز الصوت) اقتراح معامالت البروتكول واألرقام.

على أن لن یتغیر أي من ھذا في ھذه المرحلة ألنكم لم تغیروا الطیار والمحرك في 

 اء إقالع الطائرة.الوقت ذاتھ أثن

حكیمة بما یكفي كذلك لكي ال تقترح أي تغییرات تقنیة،  ICGلذا أتوقع بأنھ ستكون 

 وتغییر اإلجراءات، وما شابھ ذلك في الوقت ذاتھ.

 

وأعتقد بأنھ ینبغي  وإذا لم تكن ھذه ھي الحالة، فإن لدینا حینھا مشكلة في االستقرار.

 ار النظام رفع عدة أعالم حمراء لالجتیازھا.على جمیع من یساوره القلق حول استقر

عدا عن  IANAإذن ال أرى بنفسي صراحة متطلبات إضافیة كثیرة على قسم 

التحقق من تطابق اتفاقیات مستوى الخدمة المقترحة تقریبًا، (یتعذر تمییز الصوت) 

 من قبل. IANAیتطابق مع ما كان ھناك مع 

 

اقتراح (یتعذر تمییز الصوت) بافتراض أن  وثالثًا، أود حقًا تحذیر أي شخص یقدم

إال  ھنالك تغییرات تقنیة، تغییرات على إجراءات القیام بعملكم في الوقت ذاتھ فعلیًا.

 أنھا مجرد ممارسة غیر جیدة.

 

األمر الذي یدفعني إلى النقطة األخرى التي أردُت تقدیمھا عندما قال مارتین أننا 

دما یستعدون للقیام بالعمل أو أنھ یجري تنفیذ بحاجة ألن نسأل المجتمعات عنھ عن

یمكنني اإلشارة فقط إلى أنھ قد تحدث كل من فریق عمل ھندسة  بعض العمل بالفعل.

والمقترح الموحد  RIRsومزودي امتداد اإلنترنت اإلقلیمیین  IETFاإلنترنت 
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بذلك ردًا على  IANA CRISPالشراف سجالت اإلترنت اإلقلیمیة على وظائف 

 مجرد مالحظة. إذن لدینا ھذه المعلومات بالفعل. لتنا.أسئ

 

 لقد انتھیت.

 

 

وإنني  إنھا نقطة جیدة حیث أردُت تقدیمھا وحسب في النھایة. شكًرا لك، دانیال.  ألیسا كوبر:

الرد على السؤال ذاتھ من  – لـأتساءل إذا كان یمكننا محاولة التجمیع وبشكل رسمي 

ال أعرف  األسبوع، لیس ألنھم غیر مشغولین. ھذا CWGمجموعة عمل المجتمع 

لذا ربما ینبغي أن نفكر بطریقة  لم یتم إبالغنا بذلك حتمًا. اإلجابة على ذلك السؤال.

 .CWGما للحصول على تلك المعلومات من مجموعة عمل المجتمع 

 مھًال، ال، كافوس، تفضل. قائمتي فارغة، على ما أظن. 

 

 

أظن ینبغي أال یكون الرد الذي سنقدمھ في الوقت ذاتھ مناقضًا للرد  قطتان.نعم، لدي ن  كافوس أراستیھ:

، وینبغي أن تكون متماشیة أكثر CCWGالذي قدمتھ مجموعة العمل عبر المجتمع 

 أو أقل، غیر متطابقة ولكن متماشیة أكثر أو أقل، األمر األول.

 

فیما  NTIAومات إلى أما األمر الثاني، یجب أن یكون الرد بطریقة تقدم بعض المعل

سبتمبر، ھل یعني بأنھ سیتم تمدید ذلك  30وإذا قلنا بأننا لم نبلغ  یتعلق بمدة التمدید.

إذن یتعین علینا القیام بشيء ما  العقد لمدة ستة أشھر أو عام أو عامین، وما إلى ذلك.

 على الخطاب. – على األقل یساعد أو یساند أو یرد على

وال تقتصر  .IANAركز الزمالء على ما بعد مرحلة انتقال وفیما یتعلق بالتنفیذ، ی

بل ما بعد مرحلة انتقال  وحسب. IANAقضیة التسمیة على ما بعد مرحلة انتقال 

IANA  ومراجعة وظیفةIANA  واللجنة الدائمة للمستھلك وآلیات االستئنافف

ثالثة أو أربعة والالئحة الداخلیة األساسیة، ثمة أمور كثیرة أخرى، لذا ال أعتقد بأن 

 أشھر كافیة لتنفیذ ذلك.

 

 –وبالتالي إنھ أمر یتعین علینا أن 
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دعونا  – حسنًا؟ ومع –وبالتطرق إلى اقتراحي بخصوص فترة التعلیق العام اإلثنین 

نذكر بأنھ تبین اتفاقیة ما أو االجماع في حال وضعنا بعض الحاالت الطارئة والتي 

ال یمكننا استثناء  تعلیق آخر، ال مشكلة لدي بذلك.إذا تطلبت مؤھل ما، سیكون ھنالك 

 بأنھ ال بأس بذلك.

ما نرد علیھ ولیس مجرد  – ولكن ینبغي أن نكون في غایة الحذر بخصوص ما نحن

 التركیز على شيء ما ال نعلمھ.

 

وبخصوص ما قالتھ إلیز، أعتقد بأنھ تعلیق من شخص ما یشّغل النظام، لذا ال أعتقد 

نا قول أنھ صحیح أو غیر صحیح، وبالتالي فھو أمر یعرفونھ أفضل بأنھ ینبغي علی

فإنھا لیست  منا عما ھي المشاركة وما ھي التغییرات التي یتعین علیھم تقدیمھا.

مدى اختالفھا وكم تشتمل  لیس تمامًا إال أنھ مختلف. متطاقة مع ما یقومون بھ الیوم.

 من الوقت، وھو أمر یتعین علینا النظر فیھ.

 

 شكًرا. التالي یمكنني اختیار والموافقة أكثر مع ما قلِتھ.وب

 

 

إذن ثمة قضیة أخرى بعد والتي ظننُت بأنھ من المفید بالنسبة لنا أن  حسًنا. شكًرا.  ألیسا كوبر:

، ویرتبط ھذا ICANNنناقش ھنا والذي یتعلق بالرد على ما حصلنا علیھ من 

، سیكون ICANNنا عرض ذلك الرد من لذا إذا استطع بتغییرات اللوائح الداخلیة.

ألنھ ثمة نص ما ھناك یتعلق بمتابعة العملیة االعتیادیة لتغییرات اللوائح  األمر جیدًا.

الداخلیة، وأعلم بأننا واجھنا أزمة على القائمة البریدیة بخصوص ھذا، وبالتالي من 

  الجید إجراء مناقشة بعض الشيء حول ذلك.

 

وضع ذلك  – كنت أحاول وضعھ وحسب بذلك، شكرًا.میلتون، إذا أردت البدء 

 الجزء من الرد على الشاشة ھنا.

 

بأنھ  – ICANNأظن یتمثل السؤال الرئیسي بأي حد حیث یعني التنفیذ أن  نعم.  ملتون مولر:

بالمرور على تغییرات اللوائح الداخلیة باألساس والتي  ICANNیعمل مجلس إدارة 

م صیاغتھا بالفعل، أو بأنھم سوف یعملون على ستطلبھا االقتراحات وسوف تت

صیاغتھا بأنفسھم، والذي یعني بأنھ یتعین علیھم وضعھا للتعلیق العام ومن ثم سنعمل 
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 نرجو بأن یكون السابق. یوم. 40على مراجعتھا في عملیة تعلیقھا النموذجیة لمدة 

 حیث سیتم إعطائھم تغییرات الالئحة الداخلیة.

 

ھذا مع بعض األشخاص خالل االستراحة، فقد أصدرت توصیة إال أنھ وبمناقشة 

القانونیة  ICANN لـبأنھ من الممكن بالنسبة  – أود وضع رد كیو وي في ھذا – و

و مجموعة العمل عبر المجتمع  CWGبدء العمل مع مجموعة عمل المجتمع 

CCWG  للتأكد من أنھ تم صیاغة اللغة الفعلیة لیس من خاللICANN القانونیة 

 ICANNمجموعات العمل، ولكن بطریقة ما بالتأكید حیث لن یعترض  – بل عبر

 القانونیة علیھا أو لن یرى المشاكل بالمضي قدمًا.

 

مجددًا، إنھا مسألة مجموعة عمل  – وھو عبارة عن رد مرتجل على المشكلة، ولكن

، ولكن بال شك تؤثر CCWGومجموعة العمل عبر المجتمع  CWGالمجتمع 

 – بالتنفیذ بأنھم یسیرون تقدم تعدیل لوائحھم الداخلیة ICANNألنھ إذا قصدت علینا 

 العملیة، من ثم لدینا كل من قضایا المراقبة وقضایا تأخیر یتعین التعامل معھا.

 

 

 كیو واي، ھل ترغب بالتحدث في ذلك؟  ألیسا كوبر:

 

طلب إلى مجلس  إرسال CCWGأو  CWGإذا طلب من مجموعة عمل المجتمع  واي وو: -كیو

ولكن مجددًا، في حال تحدثوا  ، أعتقد بأنھ یمكننا التحدث عن األمر.ICANNإدارة 

بالتأكید، فإننا بحاجة كذلك إلى  ICANNعن تغیر الالئحة الداخلیة، مجلس إدارة 

 المشورة القانونیة، كما تعلمون، فیما یتعلق بأمور التعقید والتنفیذ.

 

سؤال میلتون، في حال أرسلت مجموعة عمل المجتمع  لذا أعتقد باألساس ردًا على

CWG  أو مجموعة العمل عبر المجتمعCCWG  طلبًا إلىICANN –  مجلس

 ، أعتقد بأننا سنرد على ذلك.ICANNإدارة 

 

 

 میلتون، كیف یبدو لك األمر؟  ألیسا كوبر:
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 أظن یبدو األمر مقبوًال بالنسبة للوقت الحالي. میلتون مولر: 

 

 

یجب على الرؤوساء التفكیر بذلك بعض الشيء في سیاق ردنا على  – بما أن حسًنا.  كوبر:ألیسا 

NTIA وھو مقرر األسبوع المقبل، أو األسبوع الذي یلیھ، وأدرك بأنھ قد ال یتم ،

 تصنیف تمامًا حینھا، لذا سوف نستخدم بعض الكلمات المنمقة لتوضیح األمر.

 

 أجل، تفضل باتریك.

 

 

  أنا باتریك فالتستورم.  تروم:باتریك فالتس

دعوني أطرح سؤاًال على األفراد المشاركن في مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز 

 بالتحدید. ICANN CCWG-Accountabilityمساءلة 

 

أم ھل تم  – فیما یتعلق بتغییرات اللوائح الداخلیة التي قد تتصوروھا، ھل خطتكم

وضیح بتغییرات اللوائح الداخلیة التي ذلك الت – إدراج تلك الكلمة في خطتكم

تقدمونھا والذي قد یكون تغییر الئحة داخلیة فعلیة بذاتھا كلمة بكلمة أم ھل تقصد فقط 

ما وراء تغییر الالئحة الداخلیة والذي یجب حینھا إكمال العملیة التي یستخدمھا 

 ؟ICANNمجلس إدارة 

 

إذا تصورتم إدراج العمل  – یعتبر السبب وراء طرحي السؤال وھو أنھ في حال

على صیاغة دقیقة ضمن عملیتكم بحیث یمكنكم حینھا إكمال فترة تعلیقكم العامة، فقد 

تكون على حالة على األقل بأنھ تعد فرصة تغییر الالئحة الداخلیة مرتفعة نوعًا ما 

 حیث قد یتم تقبلھا كما ھي.

 

 

  إذن لدي كافوس في قائمة االنتظار.  ألیسا كوبر:

 

 نعم؟ و واي، ھل عدت إلى القائمة؟كی
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أود تذكیركم وحسب، أمر واحد كما تعلمون، تنتھي مدة منصب فادي الشھر القادم   واي وو:-كیو

، ICANNوبال شك أننا نود الرد بأسرع وقت ممكن، ولكن تذكروا، مجلس إدارة 

في لجنة  على األقل خالل ھذه الفترة، حیث لدینا عمل إضافي كذلك یلزمنا القیام بھ

بحث الرئیس التنفیذي، وبالتالي سیكون ھنالك بعض من التوتر، وباألخص في 

 التوقیت.

 

 تفضل، كافوس. لدي كافوس ومن ثم منال ومن ثم كیث درازك. حسًنا. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 

ة ردًا على أسئلة باتریك، ال أظن بأنھ من المناسب التحدث عن نیة تغییر الالئح  كافوس أراستیھ:

 ینبغي أن یكون تفصیل التعدیالت كلمة بكلمة ألن السر یكمن في التفاصیل. الداخلیة.

 وسأقدم لكم مثاًال واحدًا.

 

ومن بین أسئلة كثیرة لم یرد علیھا، سآخذ واحدة، والتي ستكون في الالئحة الداخلیة، 

كر وقد كان ھنالك اعتراضات كثیرة على ذلك، تذ وتنص بأنھا قادت العملیة سرًا.

بأنھ ینبغي تعدیلھا للتحدث عن أصحاب المصلحة المتعددة، بشكل مفتوح وشفاف 

 وشامل بدًال من قول أنھا تقود منظمات أو علمیات سرًا.

 

 ثمة أنواع كثیرة من تلك األسئلة.

 

كان التقییم األولي للمستشار القانوني في وثیقة ما قبل المسودة، حیث یستغرق ما 

إال أنھ ما زال ھنالك أسئلة كثیرة فیما لو  ح داخلیة مفصلة.یقارب عام لتقدیم لوائ

ینبغي أن تكون أمور معینة أو شرط معین أو شروط في الالئحة الداخلیة األساسیة، 

أو ینبغي أن تكون في الالئحة الداخلیة التقلیدیة، ینبغي أن تكون مشكلة ما في تأكید 

قضیة أخرى فیما  – أم ال ینبغي ذلك، وااللتزامات في الالئحة التقلیدیة أو األساسیة 

لو كان ینبغي وجود أمورًا أخرى في تطبیق القواعد اإلجرائیة أو العامة، ال في جزء 

 الالئحة الداخلیة األساسیة وال في الالئحة التقلیدیة، أمر تشغیلي.
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في وضع  ICANNوبالتالي، ال أظن بأنھ ستكون  ثمة أسئلة كثیرة لم یجب علیھا.

وما سمعناه كذلك،  البدء بقیام شيء ما دون وجود صورة واضحة للحالة. یسمح لھ

عندما یتلقون شيء ما واستنادًا على عنصر ما ُمعرف  ICANNفمن الممكن أن تبدأ 

 شكًرا. بشكل مناسب مسبقًا.

 

 

 منال. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 

مع مجموعات  ICANNل لقد ذكرَت یا میلتون بأنھ قد تعم فقط لطلب توضیح.  منال إسماعیل:

أظن  العمل عبر المجتمع على ھذا، ولكن ھل یستبعد ھذا فترة التعلیق العام مجددًا؟

ألي من تغییرات اللوائح الداخلیة  – بأنھ كان ھنالك فترة تعلیق عام كذلك مطلوبة من

، وأظن بأنھ كان من إحدى النقاط المطروحة، ولذا لدینا اآلن أمرین، ICANNفي 

ICANN انونیة للموافقة ومن ثم فترة التعلیق العام أیضًا، ألیس كذلك؟الق 

 

 

مع  CCWGحسنًا، تكمن الفكرة بأننا سنتضمن تعامل مجموعة العمل عبر المجتمع   ملتون مولر:

 .ICANNعملیة تعلیق عام إضافیة في  – التعلیق العام بدًال من تعلیق عام منفصل

 وھذا ما سیتم التخطیط لھ.

 

من العمل مع مجموعة العمل عبر المجتمع  ICANNأمل بأن تتمكن وبالتالي ن

CCWG  في تقدیم مسودات معتمدة في تغییرات الالئحة الداخلیة بدًال من اجتیاز

عملیتھم الخاصة القتراح تغییرات الالئحة الداخلیة ومن ثم إجراء فترة التعلیق العام 

جددًا"، وستتم إضافة ذلك حیث یقول األشخاص "آه، تعلمون، نرغب بتغییر ذلك م

لذا أعتقد بأنھ سیؤدي  .CCWGوحسب في عملیة مجموعة العمل عبر المجتمع 

 ذلك إلى دفع الجدول الزمني قلیًال في حال قمنا بھا بتلك الطریقة.

 

 

 لم یتضح لي كیف من شأن ھذا حل فترة تعلیق عامة واحدة، لذا شكرًا لك. شكًرا.  منال إسماعیل:
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 كیث؟  ألیسا كوبر:

 

 

 كیث درازك. شكًرا لك، ألیسا. حسًنا.  كیث درازك:

 

تقدیم لغة  CCWGإذن ردًا على سؤال ھل یتوقع من مجموعة العمل عبر المجتمع 

صریحة، ولغة موصى بھا لتغییر الالئحة الداخلیة، أو المزید من المشورة 

صیل، أظن بأنھ أظن بأن السر في ھذه التفا التوجیھیة، إلى حد ما، أتفق مع كافوس.

ستكون اللغة المحددة ضروریة قبل أن تتمكن ھذه العملیة من المضي قدمًا، ولكن 

أعتقد أننا  – أعتقد بأن السؤال المحد الذي سألتھ عن مكان انعقاد ھذه العملیة، إننا

إلى الرؤوساء بالمشاركة في مجموعة العمل  – بحاجة إلعادة ذلك إلى الرؤوساء

 ICGنسألھم ذلك السؤال المحدد ومن ثم نعود إلى و CCWGعبر المجتمع 

 باإلجابة.

 

ویكون السؤال في  بأنھ یستلزم وجود تفاصیل ھناك. – أمیل لالتفاق مع كافوس بأن

 ھل تم اإلنتھاء، كما تعلمون، بالنسبة لفترة التعلیق العام؟ أي مرحلة یتم القیام بذلك؟

لذا أود أن  أمر یدعو للنظر بھ. تعلمون، أعتقد بأنھ ھل ھو أمر یحدث فیما بعد؟

 ساعة كما تعلمون للعودة بإجابة على السؤال. 24أطلب 

 

 

إذا  – أظن بأنھ مفید للغایة ألن ھذا باألساس بیت القصید في حال كان ھنالك شكًرا.  ألیسا كوبر:

كانت جمیع تغییرات اللوائح الداخلیة بصدد التوجھ إلى التعلیق العام كجزء من فترة 

یبدو قیام  – ، من ثمCCWGلیق العام التالیة لمجموعة العمل عبر المجتمع التع

بالعملیة ذاتھا بعد ذلك مزدوج، ولكن إن لم یكن كذلك، تعتبر  ICANNمجلس إدارة 

 مسألة مختلفة حینھا.

 

 إذن، استمر.
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  شكًرا لك، ألیسا.  كیث درازك:

 

تون، بخصوص، تعلمون، فط للمتابعة، وللتوصیة كذلك، أظن بأنھ قد طرحھ میل

القانونیة مع مجموعة العمل عبر  ICANNو ICANNإمكانیة عمل طاقم عمل 

، تعلمون، أظن بأنھ نھج واحد محتمل، إال أننا بحاجة CWGو CCWGالمجتمع 

حیث لدیھم مستشارین  لتذكر أن لدى كال ھاتین المجموعتین مستشار قانوني.

لون عن كثب مع مجموعات عمل قانونیین خاصین بھم حیث أظن بأنھم سیعم

القانونیة إلى المشاركة في تلك  ICANNالمجتمع لوضع اللغة، وسوف تحتاج 

القانونیة مباشرة مع  ICANNولكن ال أعتقد بأنھا ببساطة مسألة عمل  العملیة.

نتیجة  CCWGومجموعة العمل عبر المجتمع  CWGمجموعة عمل المجتمع 

 لوجود محامیھا الخاص بھا.

 

فقط لمتابعة ھذا، أعتقد الفكرة بأنھا كما الجانبین لدیھما ممثلھما  حسنًا، المعذرة.  كوبر:ألیسا 

 القانوني، ألیس كذلك؟

 

یقدم المستشارون القانونیون ھناك اقتراحات ویتفاوضون باسم مجموعة  – وبالتالي

القانونیة ھناك ألنھا عد طرف آخر في  ICANN، إال أن CWGعمل المجتمع 

 – إذن فھم جمیعًا حسًنا. ھل ھذا صحیح؟ – ھل ھو التغییرات الجاریة. كافة ھذه

 كالھما بحاجة للتواجد ھناك في األساس.

 

 كافوس ومن ثم میلتون. حسًنا.

 

 

حتى ال یتم الرد على كافة األسئلة بشكل غیر  اسمحوا لي بتأكید ما یلي. شكًرا.  كافوس أراستیھ:

 غة الالئحة الداخلیة جزئیًا.مناسب، فمن غیر المناسب البدء بصیا

 

 ومن بین أمثلة عدة، سأقدم لكم مثاًال واحدًا.

 

  ویوجد حالیًأ نسختین بالنسبة لتعدیل الالئحة الداخلیة.
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النسخة األولى في نموذج العضویة، حیث من الممكن تعدیل الالئحة الداخلیة بتعلیق 

ICANN .والمجتمع على ذلك، بقبولھا أو رفضھا 

أما في  العضویة، حیث من الممكن بدء المجتمع بتعدیل الالئحة الداخلیة. وكذلك نھج

إال  ICANNنموذج الُمحدد، فقد یتمكن المجتمع من التعلیق على التعدیل المقدم من 

 أنھ ال یمكنھا البدء بتعدیل الالئحة الداخلیة.

 

أو نموذج  وبما أن لم یتم اتخاذ قرار حول فیما لو كان سیتم تنفیذ نموذج الُمحدد

 العضویة، أو نموذج المتطوع، ال توجد إحتمالیة لبدء صیاغة الئحة داخلیة جزئیة.

 شكًرا. وسیكون األمر بمثابة تكرارات وإضاعة للوقت والمال والقوة.

 

 

 – لذا أظن بخصوص ھذا حسًنا. ال؟ ھل من أحد آخر في قائمة االنتظار؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

لدى كیث وكافوس بند إجراء لمحاولة الحصول على  حیث – بخصوص ھذا السؤال

حول الخطط فیما یتعلق بنص  CCWGمعلومات من مجموعة العمل عبر المجتمع 

تغییرات اللوائح الداخلیة وعندما یبدو ذلك كما سیبدو في االقتراح أم ال وفیما لو 

 كانت ستتجھ للتعلیق العام.

 

 ھم.ومن ثم سنتصرف بناًء على ما سنحصل علیھ من

 

، لدینا كافة القطع جاھزة NTIA لـأظن طالما بأن بقیة الرد الذي نحتاج إلى تجمیعھ 

أظن بأنھ سیتضمن،  یحتاج الرؤوساء إلى تدوین بعض الكلمات. – ونحن بحاجة إلى

مجددًا، مرجع لجدولنا الزمني، حیث یشیر إلى الحاالت الطارئة، ومراجعة 

عات الثالثة، وبعض المناقشات عن الحاالت بالمساھمات التي تلقیناھا من المجتم

الطارئة بین ھذه المجتمعات، وبعض المناقشات عن حقیقة أنھ سیتحمل فریق 

IANA تعلمون، ستتطلب موارد للقیام بخطوات التنفیذ كذلك،  – مسؤولیة بعض من

 وأعتقد بأن األمر متعلق بما كان لدینا للرد.

 

مسودة رد اللیلة لكي نتمكن من إجراء بعض وبالتالي فإننا بصدد العمل على تجمیع 

 المناقشات بھا غدًا ومن ثم نأمل اإلنتھاء الخمیس المقبل أو ما شابھ ذلك.
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 وبالتالي تلك ھي الفكرة ھنا.

 

 ھل ھناك تعلیقات أخرى حول ھذا الموضوع؟

 

دقائق ومن ثم عند  10إذن ما أود اقتراحھ ھو أننا نستغرق استراحة لمدة  ال. حسًنا.

وبالتالي من الممكن تجمیع األسئلة مع السكرتاریة حول البنود  – 4:40الساعة 

سنجري ملخص عما جرى الیوم وبعض  4:40الختامیة، ومن ثم عند تمام الساعة 

 یوجد لدى األفراد أمور للقیام بھا اللیلة، أعلم. األفكار عن الغد، اللیلة.

 

 ذ االستراحة؟إذن یا كافوس، ھل أردت قول شيء ما قبل أن نأخ

 

 

لنا، بأن نشارك ربما إلى حد ما، غدًا  ICGبأنھ إذا سمحت  أجل، أود قول شيء ما.  كافوس أراستیھ:

لعدم التقدیم، ولكن ما زال  – من أجل CCWGفي مجموعة العمل عبر المجتمع 

 CCWGإلى مجموعة العمل عبر المجتمع  ICGعلى األقل لنقل وجھات نظر 

على األقل بنفسي، لن أتمكن من التواجد  – تالي لن نتمكن منوالعودة إلیكم، وبال

یجب أن أشارك مجموعة  طیلة الوقت غدًا في اجتماعكم وما إلى ذلك وھلم جرا.

 .ICG، لذا أردُت وحسب إبالغكم باعتباري عضو CCWGالعمل عبر المجتمع 

  .شكًرا لك

 

یتوفر لمجموعة العمل عبر ھل ھنالك جدول أعمال مفصل  – إذن یوجد أجل.  ألیسا كوبر:

ولكن  أعتقد بأنني رأیُت واحدًا في واقت سابق من األسبوع. ؟CCWGالمجتمع 

دقائق، دعونا نجتمع مع مسؤولي االتصال ألنني أود  10خالل ھذه االستراحة لمدة 

محاولة التخطیط لجدول أعمالنا بحیث تتمكنون یا رفاق من االستفادة القصوى من 

 جموعتین.وقتكم في كال الم

 

 شكًرا. .4:40إذن دعونا نأخذ استراحة حتى الساعة  

 

 [ استراحة ]  
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 ھّل اتخذتم مقاعدكم یا رفاق؟  باتریك فالتستروم:

 

 (قرع جرس).

 

 إذن دعونا نحاول إنھاء األمر الیوم ونرى أین نحن.

 

 .دعونا نحاول المرور علیھا ترون على الشاشة بنود اإلجراء والقرارات المتخذة.

ودعونا نحاول المرور علیھا واحدة تلو األخرى ونرى فیما لو كان لدى أي شخص 

 أیة قضایا.

 

صیاغة سؤال ما للتوجھ إلى  ICGیجب على رؤوساء  :1بند اإلجراء رقم 

واسم النطاق، وإرسالھا إلى  IANA لـالمجتمعات فیما یتعلق بالعالمة التجاریة 

شتھا واستكمالھا خالل االجتماع وجھًا لوجھ لمدة منسق الداخلي للقائمة البریدیة ومناق

 یومین.

 

 كافوس، ھل تود قول شيء ما؟

 

تحدید مھلة زمنیة، ضمن منطقة زمنیة ما، دون  أجل، ھل توجد مھلة زمنیة لذلك؟  كافوس أراستیھ:

 تركھا مفتوحة تمامًا.

 

 

 سیتم إنھاءه. اللیلة.  ألیسا كوبر:

 

 

 شكًرا. الجواب من المجتمع. – ال. أعلم بأنكم تقومون مجتمع.الجواب من ال  كافوس أراستیھ:

 

 

 نقطة جیدة للغایة. وسنقوم بذلك ونتحدث عنھ غدًا. أجل، سوف تتضمن مھلة زمنیة.  ألیسا كوبر:
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 شكًرا. باتریك فالتستروم: 

 

لمجموعة العمل عبر المجتمع  ICGیجب على مسؤولي إتصال  :2البند رقم 

للعودة إلى رؤوساء مشاركة مجموعة العمل  ICANN CCWGلتعزیز مساءلة 

وذلك لتوضیح متى سیتم إجراء تغییرات الالئحة الداخلیة  CCWGعبر المجتمع 

، وباألخص عندما یتم إصدار CCWGفي عملیة مجموعة العمل عبر المجتمع 

 .ICGالنص الفعلي وإعادة ھذه المعلومات إلى 

 

 كافوس؟

 

 

، لیس CCWGمسؤول االتصال كذلك لمجموعة العمل عبر المجتمع  ربما یذكر  كافوس أراستیھ:

 ICGوحسب للرؤوساء بالمشاركة، بل االجتماع بأكملھ الرابط بین الرد الذي تعتزم 

، على األقل لن CCWGوالرد من مجموعة العمل عبر المجتمع  NTIAتقدیمھ إلى 

على مزید من  یعني ھذا أننا بحاجة للحصول ماذا یعني ذلك؟ یكون متناقضًا.

لتقدیم  CCWGالمعلومات حول الرد الذي سیدفع إلى مجموعة العمل عبر المجتمع 

 شكًرا. .NTIAرد ما من شأنھ أن یساعدنا على صیاغة ردنا إلى 

 

 

 كنا ُمحددین قلیًال في النص الذي اقترحناه. – أجل، لقد أضفنا القلیل شكًرا. نعم.  باتریك فالتستروم:

باعتباركم مسؤولي اتصال، فإننا نثق باستخدام أفضل عملیة وأیًا وبالتأكید، أنكم 

كانت العملیة التي تجدونھا مناسبة إلیجاد الجواب بغض النظر عما لو كانت 

 للتواصل مع الرؤوساء بالمشاركة أو كیفما تعملون على تجمیع البیانات.

 

لك ، بما في ذNTIAصیاغة الرد على خطاب  ICGیجب على رؤوساء  :3رقم 

الزمني والحاالت الطارئة، والمساھمات الواردة من  ICGالمراجع إلى جدول 

، وإرسالھا إلى المنسق الداخلي IANAالمجتمعات التشغیلیة الثالث، والموارد لفریق 

 للقائمة البریدیة لمناقشتھا في االجتماع وجھًا لوجھ لمدة یومین.

 

 شكًرا. عذًرا. ، مھًال، أربعة، حسنًا.أوًال ومن ثم یوجد لدینا قرارات، ثالثة قرارات.
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أوًال، القرارات المتخذة، المجموعات المتطوعة إلكمال التقییم الفردي القتراح 

 یولیو. 8في  ICGیولیو في الوقت المحدد التخاذ قرار حول مكالمة  7األسماء في 

روس ھوسلي وروس موندي وآلن باریت وكیث دافیدسون  قائمة المتطوعین:

 بول وماري أودوما ودیمي غیتشكو. ومارتین

 

مجموعة متطوعین إلكمال التقییم الفردي لالقتراح المجّمع في  :2القرار رقم 

 قائمة المتطوعین: یولیو. 15في  ICGیولیو في الوقت المحدد لمناقشة مكالمة  14

لین سانت آمور ومیلتون مویلر ومنال إسماعیل وكیث درازك وروس ھوسلي 

وبالتاكید، إنھا، تعتمد  باول ویلون وناریل كالرك وشیاودونغ لي.وجوزف الھادف و

 على تلقینا االقتراح كما ھو متوقع.

 

لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  ICG، مسؤولو اتصال 4رقم 

ICANN CCWG لقد  عذرًا؟ – وذلك لمواصلة اإلشارة إلى القضایا التي قد

 ؟3تخطیت رقم 

 

 

 نعم لقد تخطیتھا.  :دانیال كارینبیرغ

 

 

  شكًرا لك، دانیال. باتریك فالتستروم: 

 

مجموعة تطوعیة للنظر في صیاغة أسئلة التعلیق العام لتكون فریق الصیاغة 

ألیسا  التطوعیة ذاتھا بالنسبة لمدخل االقتراح المجّمع والخالصة التنفیذیة والمقدمة.

ویلر ومارتین بویل وروس كوبر وجان جاك سوبرانت ولین سانت آمور ومیلتون م

 ھوسلي ومنال إسماعیل وجوزف الھادف.

 

 كافوس، ھل أردت كذلك التواجد في تلك القائمة؟ 

 

 

 شكًرا. ال. أضیفوا اسمي إلى ھذه القائمة.  كافوس أراستیھ:
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إذن یرجى إضافة كافوس إلى مجموعة  إذن ھل ترغب بإضافتك إلى القائمة؟  باتریك فالتستروم:

 .3في القرار رقم  المتطوعین

 مارتن.

 

 

 شكرًا باتریك.  مارتن بویل:

 

یمكنك إعطاء أي أدلة بخصوص الجدول الزمني لذلك القرار خصیصًا ألنھا غیر 

 متوفرة في ھذه األثناء.

 

 وثانیًا، ال أذكر فعًال التطوع لذلك.

 

 [ ضحك ]

 

 

أعتقد بأنكم قلتم شيء ما على  – (ضحك) – إذن بالعودة إلى ما سمي بالمدخل، أعتقد  ألیسا كوبر:

 أظن ینبغي أن أكون جزءًا من ھذا األمر أو غیره. لـنفس النحو 

 

ثمة أشخاص كثر ھنالك، وتعلمون، كانت الفكرة من ذلك حقًا وجود مجموعة 

لذا إذا أردتم  صغیرة من األفراد لتجمیع شيء ما ومن ثم مشاركتھ مع مجموعة أكبر.

 لدیكم أمور أخرى تھتمون بھا. مًا.سحب أنفسكم، فإنھ مقبول تما

 

 

وفي ھذه الحالة، إذا كنت في ھذه  اتضح ھذا اآلن بالنسبة لي ولثرثرتي. حسًنا.  مارتن بویل:

سأذھب إلى مكان  المجموعة، فإن التوقیت مھم للغایة بالفعل بسبب التزامات العطل.

 إلطالق.ما بعید جدًا، وأرجو بأال یكون لدي أي اتصال بالواي فاي على ا

 

وأظن  .CCوثانیًا، إن لم أشارك في ذلك، أود التنویھ بأنھ ال یوجد أحد من مجتمع 

بأن األمر مھم للغایة بالفعل بأننا نحصل على توازن قلیل في المجتمع حیث رفعت 

 شكًرا. یدي لألعلى بالعودة إلى الوقت عندما ال یعد بوسعي التذكر.
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ستحظون بفرصة وكافة  – وبال شك سوف جموعة صیاغة.وبالتالي ھذه مجرد م  ألیسا كوبر:

 مشاركي دائرة المستھلك للتعلیق على كافة النص عندما یعود األمر إلى المجموعة.

 أجل، حسنًا. – وبالتالي فھي لیست

 

 وبالتالي فإن توقیت ھذا، أقصد، یستلزم إنھاء ھذه األمور في نھایة شھر یولیو.

ألنھ حینھا سیتم تخصیص المكالمتین اإلثنتین لدینا  ویستحسن جعلھم ینجزونھ عاجًال

  في منتصف شھر یولیو حقًا لتقییم االقتراح على األرجح.

 

، ونرغب ICANNلذا أود ذكر التوقیت على ھذا، تعلمون فورًا بعد اجتماع 

على الرغم من أنھ سیتعین انتظار بعضھا حتى نھایة  باالنتھاء عند ھذا، ما أود قولھ.

نھایة شھر یولیو، فترة مكثفة  إذن نھایة شھر یولیو، وھي فترة مكثفة. و.شھر یولی

 لھذا.

 

 

ھل ذلك ما  مارتین، ھل یمكنك التوضیح وحسب، ھل أنت راٍض ببقاء اسمك ھناك؟  باتریك فالتستروم:

 تعنیھ؟

 

 

 شكًرا. إنھ في األسبوع الخامس عشر حیث لن أكون متواجدًا. نعم، راٍض.  مارتن بویل:

 

 

سنكون في األسبوع الخامس عشر مع أمور أخرى  – وكما قالت ألیسا، أعتقد أننا  اتریك فالتستروم:ب

 بدًال من ھذا البند المخصص.

 

وأالحظ كذلك في المحادثة بأن دانیال كارینبیرغ طلب إضافتھ إلى المجموعة 

 .3 رقم

 

تعزیز لمجموعة العمل عبر المجتمع ل ICGمسؤولو اتصال  :4إذن القرار رقم 

، لمواصلة اإلشارة إلى القضایا التي قد تؤثر على ICANN CCWGمساءلة 

مجموعة متطوعة للنظر في عمل مجموعة عمل عبر المجتمع  .ICGعملیة تقییم 
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القتراح  ICGوكیف سیؤثر ذلك على تقییم  ICANN CCWGلتعزیز مساءلة 

 مة المتطوعین:قائ وإیجاد االقتراح المجّمع. CWG/ IANAمجموعة عمل المجتمع 

 لین سانت آمور ومیلتون مویلر وكافوس أراستیھ وكیث درازك.

 

 كافوس؟

 

تحتوي "مسؤول اتصال" في مجموعة العمل عبر المجتمع  مشكلة إجرائیة واحدة.  كافوس أراستیھ:

CCWG .أود اقتراح بأن تغیروا مجموعة عقد  معنى معینICG ال مسؤول  – مع

أكثر من  ICG"مسؤول اتصال" یعني ذلك بأنھ لدى  اتصال ألنھ في حال كان لدیكم

 .CCWGمسؤولي اتصال بدًال من إثنین ُمكلفین لمجموعة العمل عبر المجتمع 

  أتمنى أن ال تكون ھناك مشكلة في ذلك.

 

ولكن أعتقد بأن القصد من ھذه المجموعة التطوعیة ھو مناقشة القضیة التي تتطلب 

لذا أقترح تغییركم  .CCWGلعمل عبر المجتمع إثارتھا أو اإلشارة إلى مجموعة ا

"مسؤول االتصال" مع "مجموعة العقد" مع مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز 

 لمواصلة اإلشارة إلى القضایا وما إلى ذلك وھلم جرا. ICANN CCWGمساءلة 

 شكًرا.

 

 

 شكًرا جزیًال. باتریك فالتستروم: 

 

 مایكل؟

 

 

 المجموعة. أود إضافتي إلى مایكل نایبل: 

 

 

 یرجى إضافة مایكل إلى المجموعة. تمت مالحظة ذلك.  باتریك فالتستروم:

 

 منال؟
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إذن وبمواصلة اإلشارة إلى القضایا، ھل یعد ھذا نوع مستمر من مجموعة العمل أم   منال إسماعیل:

 ھل تحتوي خطة زمنیة بمھلة محددة؟

 

رأیتم أننا بحاجة إلنشاء  – موعة حیث قررنا أنإنھا مج – إنھا مجموعة مستمرة  باتریك فالتستروم:

من مناقشة القضایا المحتملة بشكل  ICGكلما تمكنت  – مجموعة وبالتالي فإننا

لذا أتصور بأن  أسرع، یمكننا حینھا التفاعل بشكل أسرع إذا كانت ھناك حاجة لذلك.

نبثقة من ذلك ھذه المجموعة مطلوبة طالما أننا، اعتمادًا على العمل أو النتیجة الم

 العمل.

 

 

إذن لإلشارة فقط للمصالح المحتملة عندما ننتھي من عمل تطوعي  ھذا منصف.  منال إسماعیل:

 شكًرا. آخر، عمل تطوعي.

 

 

 أقدر ذلك یا منال. شكرًا جزیًال على مواصلتكم بتكریس الوقت لعملنا.  باتریك فالتستروم:

 

لقد سألتني السكرتاریة فقط  ن في القائمة.وقد تكون األسماء إما في القائمة أو ال تكو

إال أنھ یجدر اإلشارة إلى أنھ ال یوجد لدینا  فیما لو ینبغي إضافة اسمك، وُقلُت نعم.

 متسع من الوقت في الوقت الحالي بسبب االلتزامات األخرى.

 

 مارتین، ھل ھذه إشارة قدیمة أم ترغب بقول شيء ما؟

 

 إذن ألیسا، نعود إلیك.

 

 

 وسنقوم بتعمیم النسخ النھائیة من ھذه في القائمة. شكًرا. شكًرا.  وبر:ألیسا ك

فقد أصبح أكبر حیث أنھا ال  وإذا أمكننا النظر إلى جدول األعمال باختصار للغد.

 تقلل بالضرور من غموضھا.
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إذن بالنسبة للغد، كان ھذا جدول األعمال الذي تم تعمیمھ سابقًا، دون معرفة  حسًنا.

األول  أظن بأن لدینا ھذین البندین لمتابعتھا غدًا. ینبثق من الیوم بالضرورة.حقًا ما س

واسم النطاق، أما البند اآلخر  IANA لـھو السؤال المجتمعات عن العالمة التجاریة 

بدءًا من مناقشة مسودة الرد على الخطاب من  – وھو مناقشة مسودة الرد على

NTIA. 

 

رتین والذي احتفظنا بھ للمواضیع احتیاطیة، ربما لسُت متأكدًا من حیث ھذین الفت

 وبالتأكید لیس للحقوق الملكیة الفكریة. قد ال نحتاج إلى ذلك القدر من الوقت. – أننا

وسنحاول اختصار الجزء الصحابي قلیًال بحیث یحرص الرفاق  وستكون واضحة.

فترة على الذھاب ھناك في  CCWGالمشاركین في مجموعة العمل عبر المجتمع 

وسیذھبون إلى ھناك في الصباح  ما بعد الظھر عندما تحدث مناقشة الجدول الزمني.

ولكن سنحاول تغطیة جداولھم الزمنیة قدر  كذلك، جیئة وذھابا، حسب ما فھمت.

 استطاعتنا.

 

ومن ثم مادة ما بعد الظھر، یتعلق الكثیر منھ حول التخطیط لألسبوع المقبل وما بعد 

لذا  بالتالي یمكنكم تفویت ذلك الجزء دون تفویت أي من المواد.و األسبوع المقبل.

 فإننا سنعمل مع ھذا قلیًال ونغیره للغد.

 

 إذن، كافوس، ھل كان لدیك رد؟

 

تمت مناقشتھ في مجموعة العمل  أجل، أنھ موضوع جید، الموضوع األول، التوعیة.  كافوس أراستیھ:

 رد. 48إلى  45نا تقریبًا حوالي كان لدی – عندما جاء الرد CCWGعبر المجتمع 

رد من  – إال أن ھنالك رد مزدوج من .54على الرغم من أن عدد الردود ھي 

وقد ُذكر بأن ھنالك انعدام في الرد على جوانب  شخص واحد في جانبین مختلفین.

 سیكون األمر جیدًا. كثیرة في العالم وما إلى ذلك وھلم جرا.

 

وما ھو مسار  وما ھي اإلجراءات؟ تلك التوعیة؟ ما ھي خطتكم لتلقي وسؤالي ھو:

أو باختصار، ما ھي الطریقة لتلقي تلك  العمل الذي تقترحونھ لتلقي تلك التوعیة؟

 شكًرا. التوعیة؟
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 ھذا ھو السؤال بالنسبة لمناقشة الغد بالتأكید. ھذا ھو السؤال. نعم.  ألیسا كوبر:

 

 شكًرا. .9:00إذن سنرى الجمیع غدًا عند الساعة  حسًنا.

 

 

 

 [نھایة النص]


