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وتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف ص
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ

 .كسجل رسمي

  2رقم  ICGجلسة عمل  -بوینس آیریس 
 17:00إلى  09:00من الساعة  – 2015 ،یونیو 19الخمیس، 
ICANN - بوینس أیریس، األرجنتین 

 

 

 لنمنح الناس بضع دقائق إضافیة. مرحبا بكم جمیعا، معكم ألیسا.  ألیسا كوبر:

اقشة حول ، سیتم إجراء من16:15على الساعة  -- ---شكرا على  طاب صباحكم جمیًعا.

یود أن یحُضر ھذه  --على األقل نحن الرؤساء  --الجداول الزمنیة، واعتقد أن البعض منا 

 المناقشة.

إن موضوع المواد التي كانت في نھایة جدول  .16:00لذلك نطمح أن ننتھي على الساعة 

مكننا األعمال، والتي كانت مقررة في األصل، حول تخطیط الدعوة المستقبلي واألشیاء التي ی

 مناقشتھا الخمیس المقبل إذا كنا في حاجة إلى ذلك.

كان ھناك عنصر واحد لم ُیناقش في نھایة جلسة  --لذلك ھذا الصباح، سیكون لدینا نقاش 

 التداول یوم أمس وأردُت معرفة ما إذا كان لدینا توافق في اآلراء بشأنھ.

سنأخذ  تعلیق العامة أوغیرھا.ثم سنتحدث عن التوعیة العامة، سواء كانت تتعلق بفترة ال

ثم سنناقش مشروع النص الذي وزعھ باتریك من أجل ردنا على الرسالة الواردة من  استراحة.

NTIA.  ُّوقد ُأرسل إلى قائمة  نص غیر متناسق، لكن قمنا بجمع األساس معا. --جدGAC. 

 .12:30وجبة الغذاء في ھذه الغرفة أیضا على الساعة 

التجاریة واسم النطاق  IANAبشأن عالمات  CWGؤال المطروح على ثم سنتحدث حول الس

 توجد مسودة نصیة على القائمة البریدیة حول ذلك الموضوع. --الذي لھ أیضا 

  ثم نتحدث عن النقط المتعلقة بھذا األسبوع، والتي أرسلھا باتریك إلى القائمة.  

 ختم بعد مناقشتھا.سنأخذ استراحة، ثم إذا كان لدینا أي بنود ختامیة، سن 

 إذن ھل ھناك تعلیقات أو أسئلة حول جدول األعمال أو التعلیقات و األسئلة العامة؟

 إذن ھل یمكننا أن ننتقل إلى بند القرار، إذا ما تمكنا من الحصول على عرض لھ؟ حسًنا.



 AR  2رقم  ICGجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  96من  2صفحة 

 

 شكًرا. رائع.  

ا كان لدینا توافق في إذن تحدثنا عن ھذا لفترة وجیزة فقط یوم أمس، ولكن أردت أن نرى ما إذ

اآلراء حول القیام بذلك ألنني أعتقد أن ھذا سیساعد على توضیح األمور بالنسبة ألسبوع 

ICANN .القادم 

سیتم إرسالھ إلى المنظمات  1رقم  CCWGوقد ناقشنا أنھ عند انتھاء أعمال مجرى عمل 

أیام  10یا أن ینفذ ذلك ومن المقرر حال للموافقة علیھا. ACواللجان االستشاریة  SOالداعمة 

 المقبل في دوبلین. ICANNقبل اجتماع 

، فأعتقد أني قد اقترحُت بصفتنا CCWGوعمل  CWGوبما أنھ توجد روابط بین اقتراح 

ICG  أنھ یمكننا استفسارCWG  حینئذ لمعرفة ما إذا كانتCWG  ترى أنھ قد تم احترام

 .CCWGجمیع متطلباتھا في اقتراح 

وإلى  ICANNطوة ھامة ألنھ من أجل أن نمضي قدما باقتراحنا إلى مجلس وأعتقد أن ھذه خ

NTIA نحتاج، كما أعتقد، إلى تأكید من ،CWG  على أن العناصر التي شرطوھا في

 .CCWGاقتراحھم قد آتت ثمارھا في أعمال 

 استمر. لذلك أردت أن أرى إذا كان لدینا توافق في اآلراء حول ذلك، أرى جون جاك.

 

 أنا جون جاك. شكًرا لك، ألیسا.  ك سوبرینات:جون جا

 صباح الخیر جمیعا.

ربما ألنھ ال یوجد ما یكفي من الكافیین في مجرى دمي بعد، لكني حسب قراءتي للجملة، فھمُت 

 أنا متأكد من أنِك لم تقصدي ذلك، ألیسا. ستعطي تعلیمات لشخص ما. ICGأن 

إلى  1رقم  CCWGنتائج مجرى عمل ھل لي أن أقترح أن تصبح الجملة "بعد إرسال 

ستلتمس تأكیدا من  ICGللموافقة علیھا، فإن  ACواللجان االستشاریة  SOالمنظمات الداعمة 

CWG  أن عملCCWG  یلبي متطلباتCWG". 

 شكًرا.
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 شكًرا. كان ذلك ھو المقصود. نعم.  ألیسا كوبر:

عادة  ترض أو یدعم ھذا؟ھل ھناك أي شخص یع ھل ھناك أیة تعلیقات أخرى في ھذا الصدد؟

نسأل عن االعتراضات فقط، لكن إذا كان الناس یریدون اإلشارة باإلیماء للموافقة فذلك جید 

  أیضا.

 ناریل، تفضل.  

 

 وأنا أؤید ذلك، ألیسا. ناریل كالرك للتسجیل. أؤید ذلك.  ناریل كالرك:

 

ا اتُّخذ ابتداءا من الیوم، وسنخطط لتنفیذه ھذا أعتقد أنھ یمكننا أن نعتبر ھذا قرار جید. حسًنا. ألیسا كوبر: 

 الخریف.

 شكًرا.  

 إذن فالموضوع التالي ھو توعیة الجمھور، محمد، كنت ستقوم بھذا؟ 

 حسًنا. أجل. نحن ال نعرض توعیة الجمھور. لیس لدینا أي شيء. حسًنا.

عامة، كما تعلمون، حتى لذلك أردنا أن نتحدث عن التوعیة العامة في وقت مبكر من فترة التعلیق ال

اآلن لم یكن إال عدد قلیل من المنعطفات في عملنا حیث أصدرنا من الوثائق التي جعلتنا، كما 

تعلمون، نبتغي أشیاء من المجتمعات وما إلى ذلك، ولكن في الحقیقة الجزء األكبر ذو الطابع الفني 

ألننا سوف  --أعني أننا  -- من عملنا سیكون خالل فصل الصیف والخریف، ولذا فمن الراجح أن

نطلب التعلیق العام، نرید أن نلفت انتباه الجمھور إلى ما نقوم بھ، ومن الراجح أیضا أن الصحافة 

مختلف مجموعاتنا  --وإلى مختلف  ICANNوأعضاء آخرین من الجمھور سیمدون أیدھم لنا ولـ 

وما یمكنھم القیام بھ وما نطلب التأسیسیة للحصول على معلومات حول العملیة و جوھر االقتراح 

 التعلیق حولھ وماذا یعني كل ھذا، وما معنى الحیاة وما شابھ ذلك.

كما تعلمون، أن یكون للجمیع  --ولذا فإنني أعتقد أنھ من المھم بالنسبة لنا، قبل ذلك، للجمیع 

باقي للحصول سواء ما یتعلق بكیفیة القیام بالتوعیة بشكل است --استراتیجیة متماسكة حول كیف 

على تعلیقات الجمھور وبالتأكد من أن أنواع الجمھور المختلفة تفھم ما نقوم بھ، وأیضا ما ھي 
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إذا حصلنا على االستفسارات الصحفیة، اذا  خطتنا عندما یأتي الناس إلینا، رغبة في المعلومات.

نتقال أو حصلنا، كما تعلمون، على طلبات من أعضاء آخرین من الجمھور لیتحدثوا عن اال

االقتراح أو ما إلى ذلك، یجب أن تكون لدینا، بصفتنا مجموعة، استراتیجیٌة حول طریقة ردنا 

 على تلك األشیاء.

تحدثنا عن بعض ھذه النقط وألول مرة، عندما التقینا منذ مدة طویلة، العام الماضي على ما 

 ا تعلمون، لم نقم بأي عمل بعد.كم --أظن، ولكن لم یكن الوقت مناسبا آنذاك ألننا لم نكن حینھا 

 ولكن الوقت مناسب اآلن.  

 ھناك عنصرین للمناقشة وربما نتفق علیھما كمجموعة. --ولھذا فإني أعتقد أن ھناك  

نرید أن تكون  األول ھو كیف سنطبق التوعیة العامة بشكل استباقي خالل فترة التعلیق العامة.

من الواضح أن كل واحد منا یمثل مجموعة  ما یجري.أكبُر فئة ممكنة من الجمھور على درایة ب

 وأعتقد أنھ علینا االستفادة من ذلك. لدینا جماھیر مختلفة علینا الوصول إلیھا. مختلفة.

  --كانت ھذه توصیتي فیما یتعلق بالتوعیة العامة التي 

لدینا حساب  یمكننا أن ننظم مؤتمرا عن بعد. القیام ببعض األشیاء. ICGكما تعلمون، فیمكن لـ 

ولكن في الحقیقة قوة ھذه المجموعة  ویمكننا أن نغرد حول ھذا الموضوع. تویتر ُمعد لذلك.

تتجلى في قدرة كل واحد منا على الخروج لمجتمعاتنا والتأكد من فھمھم لما یجري، و إعالمھم 

 بأن فترة التعلیق العامة متاحٌة لھم.

كیف ینبغي لنا أن ُندیرالتوعیة حول طلبنا للتعلیق  -- وأنا مھتم بالتأكید بآراء الناس حول كیفیة

 العام.

كما  --مرة أخرى، إذا كنا  نحتاج أیضا لمعرفة ما إذا كانت ھناك بعض المواد التي نحتاجھا.

ھل نحن  ھل نحن أیضا بحاجة إلى بعض الرسومات؟ تعلمون، سیكون لدینا اقتراح االنتقالیة.

ھل نحن بحاجة لإلصدارات  حاجة الى نقاط الحوار؟ھل نحن ب بحاجة إلى عروض مرئیة؟

ھذه مجموعة من األشیاء التي یجب علینا كمجموعة االتفاق على ما إذا كنا نرغب  الصحفیة؟

 في استعمالھا إلعالم الجمھور بالمقترح و بفترة التعلیق.

 وأخیرا، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نقرر ماذا سنفعل عندما نتوصل بالطلبات.
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آلن، و كما تعلمون، لم نتصل بالصحافة، ولكني متأكد من تلقینا لبعض االستفسارات من حتى ا

تتلقى دائما استفسارات صحفیة عن المرحلة  ICANNوأنا أعلم أن  الصحافة في المستقبل.

االنتقالیة، ولكن كفریق للتنسیق، لدینا دور خاص لذا أعتقد أنھ من المھم أن یكون لنا دور في شرح 

 والذین قد یقرؤون عن ھذا في الصحف الشعبیة. ICANNناس النائین، بعیدا خارج أرض ھذا لل

إذا كنا جمیعا واثقین بقدرتنا على  --لذلك نحن بحاجة التخاذ قرار، كما تعلمون، إذا نحن 

، وما إذا كنا بحاجة إلى مناقشة بعض نقاط الحوار وتقاسمھا فیما بیننا، ICGالتحدث نیابة عن 

  دنا أن نفوض ھذه المسؤولیة لبعض األعضاء داخل المجموعة.أو إذا أر

نحتاج إلى معرفتھا عاجال، ألن األمور ستبدأ في  --تلك ھي األشیاء التي نحن بحاجة فعال لـ 

 اإلسراع ابتداء من یولیو، على ما أعتقد.

 جمیع ھذه األشیاء. وھذا ما لدینا للمناقشة ھذه المرة.

 تفضل. مارتن، و سأفسح المجال.  

 

 شكرا جزیال، ألیسا.  مارتن بویل:

نعم، سأقول "نعم" لكل ما سبق، وذلك أن أمامنا مشكلة تواصل خطیرة جدا وھي راجعة جزئیا 

إلى حقیقة أن المجتمعات قد بدأت فعلیا بالقیام ببعض ھذه األعمال، ولكن عندما یتعلق األمر 

أعتقد أن ذلك یسمح لنا بالتركیز بشكل  بتوفیر المواد التي تعطینا األساس الذي نعمل وفقھ،

مباشر على المصالح الخاصة للمجتمعات التي نمثلھا، وكذلك الشبكات التي نعمل فیھا، 

وباستخدام تلك المواد األساسیة، نستطیع تقدیم األمور بشكل یسمح لھم بفھم التحدیات والفرص 

 التي تقدمھا ھذه العملیة.

، وقد ناقشنا موضوع U.Kحوكمة اإلنترنت في المملكة المتحدة وبالتأكید فإني أشارك في منتدى 

وبعبارة أخرى، فإن الغرفة ملیئة بنفس األشخاص  وھو موضوع صعب التجاوز. IANAانتقال 

فأعتقد أنھ علینا البحث عن طریقة لكتابة العبارات بشكل یسمح ل سیاسیینا المحلیین  كل مرة.

بفھم ماھیة المشاكل والسبب في جلساتنا في ھذه الغرف وحكومتنا المحلیة و صحافتنا المحلیة 

 المظلمة لوقت طویل نتحدث داخلھا عن ھذا الموضوع الذي یبدو غامضا من منظورھم.
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، على حد سواء، وعلى مراحل مختلفة، CCWGو CWGو من ثم فإني أشیر إلى أن 

سومات جیدة ر --حسب ذوقك الخاص  --استعملت عروضا صوریة، كما تعلمون، من النوع 

ومناسبة إلضفاء النشاط على مساء ممل لوالھا، وأعتقد أنھ یمكننا أن نتجھ أیضا إلى الفریق 

الذي قام بذلك العمل و االستفسار عما إذا كان بإمكانھم إنتاج نوع مماثل من العروض 

 الصوریة األكثر شعبیة والتي قد تساعدنا في دعم التوعیة التي نقوم بھا في مناطقنا وفي

 شكًرا. مجتمعاتنا وشبكاتنا األوسع.

 

 ھّال تفضلت محمد؟ أفكار أخرى حول ھذا الموضوع؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 شكًرا جزیًال لك، ألیسا.  محمد البشیر:

 حسنا. --وإضافة المزید، ربما، والتركیز على أھمیة  --أود فقط أن أردد ما قالھ مارتن و

 عذًرا.

 ة إیجاد تلك القائمة.أعتقد أن باتریك اقترح كیفی

أعتقد أننا بحاجة إلى االعتراف بأن ھناك اھتماما بنتائج  أرید فقط أن أتفق مع ما قالھ مارتن.

، كانت ھناك NTIAھذه العملیة خارج ھذه الغرفة، وإذا كنتم تذكرون، فعندما صدر إعالن 

من الحكومة ردة فعل إعالمیة ضخمة و كذلك تأیید عبر عنھ مجموعة من أصحاب المصلحة 

 والمنظمات اإلقلیمیة والمنظمات الدولیة، ووسائل اإلعالم، وغیرھا.

إذن ھذا عمل مھم جدا، وأعتقد أننا سنواجھ نفس التركیز على عملنا عند إعداد المقترح 

النھائي، وعلینا أن نعترف بأننا نحتاج إلى ضمان إرسال تحدیثات للمجتمع، وأیضا إلى إظھار 

لمعالم، وال ینبغي لنا أن نخجل إذا ُسئلنا من قبل وسائل اإلعالم وسیكون وضعنا بشكل واضح ا

 في عناوین الصحف. --ھذا الموضوع الذي 

 و بالتالي فسیكون ھناك تركیز كبیر على ھذه العملیة، لذلك نحن بحاجة حقا إلى تنظیم أمورنا.
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من أمانتنا لتطویر  لقد اتفقنا، في المؤتمر المصور السابق على ما أظن، على االستفادة 

ھذا جزء من العمل، وھو توفیر البساطة في رسائلنا وضمانھا في أمورنا  األنفوغرافات.

أو  ICANNاألخرى، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى المزید من المشورة المھنیة من اتصاالت 

غیرھم فضال عن المشورة حول كیفیة التواصل مع تصریحات وسائل اإلعالم المطبوعة، 

ھل  فیة تقدیم تحدیثاتنا، ونحن بحاجة أیضا إلى االتفاق حول من ھم متحدثونا الرسمیون.وكی

ھذه المواضیع  أو سُنَعین أحدنا لیكون المتحدث باسمنا جمیعا. ICGنحن جمیعا متحدثون باسم 

 شكًرا. بحاجة إلى المناقشة و إلى اتفاق جماعي.

 

  جاك.-ثم جون لدي كیث، لین، شكًرا لك یا محمد.  ألیسا كوبر:

 تفضل، كیث.

 

على تصریحات مارتن، وعلى االتفاق العام، نعم، نحن بحاجة إلى فعل  1+مجرد  شكًرا.  كیث دیفیدسون:

 .ccTLDولكن مجرد تعلیق للتسجیل فیما یتعلق بعالم الـ  الكثیر.

والذین ھم خارج  ccNSOالذین لیسوا أعضاء في  ccTLDھناك حوالي مئة من بلدان 

ICANN،  والـccNSO  تقر بھذا وسوف تطبق تداولیة إلكترونیة خارجیة، بإرسال مطبوع

بشكل آخر،  ICANNالذین ال یمكنھم التفاعل مع  ccTLDاإللكتروني إلى كل واحد من بلدان 

 وھي أیضا تعمل على توفیر بعض الضمانات لھذه العملیة.

و ألن الرسائل ستكون  ل الطریق.و من ثم أعتقد أنھ من المھم تجنب ازدواجیة الجھود على طو

متمحورة حول اقتراح األسماء على وجھ التحدید، فأعتقد أنھ یمكننا إضافة المزید إلیھا لجعلھا 

 أكثر تكامال، فینبغي أن ننظر في ھذا أیضا.

قد  ccTLDیكمن في احتمال أن بعض دول  ccTLDو أعتقد أن تخوفنا بصفتنا مجتمع بلدان 

ائلة "لم تتم استشارُتنا، أو لم نكن على علم بھذا، أو لم نفھم جیدا وال تعترض في آخر لحظة ق

 نرید االنتقال والمضي قدما."
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ولھذا فإننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان التواصل معھم على طول الطریق، ولكن، مرة 

 أخرى، كلما زاد عدد األمور التي نقوم بھا فردیا و جماعیا كانت فرصة تحقیق ھذا التواصل

 شكًرا. أقل.

 

 حسنا، سؤاالن. --سؤال واحد و --لدي فقط سؤاالن  شكًرا كیث.  ألیسا كوبر:

أحدھما ھو، ُقلَت أن لدیك مخططا لمقترح األسماء بالتحدید، فھل من الممكن أن تقوم بنفس 

 عملیة المراسلة، أعني، إرسال مقترح االنتقال كامال عندما یصدر للتعلیق العام؟

 

، لذلك أود أن أضیف ccNSOكما تعلمون، سنقوم بمناقشة ما ستقوم بھ الـ  --أعتقد أن على   كیث دیفیدسون:

 إلى ذلك فكرة أنھ قد یكون لدینا مجموعة متكاملة لإلرسال.

 

النقطة األخرى التي أشرت إلیھا أنت ومارتن أیضا، ھي أن العدید منا وضع أو یقوم  حسًنا.  ألیسا كوبر:

، وإذا ICGنا، وسؤالي ھو ما إذا كان لدینا نوع من المواد األساسیة من بوضع المواد لمجتمعات

إذا كان من الممكن الحصول على كل تلك األمور عبر بعض المساھمات، سیكون ذلك  --كنا 

أمرا مفیدا، كما تعلمون، من الجید أن نرى كیف یتحدث كل منا إلى مجتمعاتھم المحلیة 

 .ICGفي  ومحاولة وضع تولیف مشترك حول ذلك

أعتقد أن مجرد مشاركة ھذه األمور للمرجعیة سیكون أمرا مفیدا، ألنھ وكما تعلمون، فقد ُطلب 

من الناس في بعض المجتمعات األخرى الذھاب والتحدث في مناسبات مختلفة ولدینا اآلن، كما 

إن ولھذا  تعلمون، مجموعة متنوعة من العروض الصوریة التي اسُتخدمت في سیاقات مختلفة.

إذا لم یكن ھناك حرج، من أجل  ICGكان من الممكن توفیر تلك العروض لباقي أعضاء 

 المرجعیة ولتمكینھم من فھم كیفیة التواصل المستخدمة، أعتقد أن ھذا قد یكون أمرا مفیدا.

أنني ألھمت الكثیر من األیدي لترتفع، لذلك كان لین المتحدث التالي، وسوف  --وأرى أني

 إلى قائمة االنتظار.أضیف اآلخرین 
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 --أود أن أشكر الرؤساء على طرح ھذه األمور للتفاوض وعلى العمل الذي قمتم بھ في  شكًرا.  لین سانت. آمور:

 كما تعلمون، من قبل، وأیضا على محاولة المضي قدما بھذه القضایا.

فنحن ننتقل على أود أن أدعم نقاط مارتن كذلك، وأعتقد أن ھذا وقت حرج بالنسبة لھذا التحول، 

نفس المستوى من إنجاز العمل من داخل المجتمعات المحلیة إلى بیعھ لھم، ال توجد عبارة 

وذلك یتطلب نوعا مغایرا من  أنسب من ھذه، بیعھ لجماھیر لم یتم إشراكھا إشراكا عمیقا.

 المھارات، كما أظن، وبالتأكید تركیزا مختلفا من كل واحد منا.

مساعدة العالم على فھم فاعلیة ھذه العملیات وفائدة العملیات المتعلقة وھذه فرصة مھمة لنا ل

باألسماء واألرقام وإعدادات البروتوكول، و ھي في الوقت نفسھ فرصة للمساعدة على تصحیح 

 .IANAسوء الفھم الذي أدى إلى، ما أعبر عنھ بـ، اإلفراط في تسییس وظیفة 

ودون  --إلى ھذا األمر، یمكننا فعال تحدید فھم  إذن إذا كان بإمكاننا صرف الوقت و الجھد

المبالغة في التشدید علیھ، فھم العالم لھذه القضیة وننتقل فعلیا إلى المرحلة التالیة من إدارة 

 ووظائفھا. IANAوبالخصوص إلى تحول  اإلنترنت.

ألدوار و ربما بكوننا أكثر رسمیة في ما یتعلق با --إذن إذا كان بإمكاننا التفكیر في بعض 

المسؤولیات والمبادئ التوجیھیة عبر جمیع المجتمعات التي تشارك في ھذه العملیة ونحاول 

الحدیث جدیا عن نقاط التكامل، َمن الذي یتقدم أو الذي یقود في موضوع معین، إذن، كما 

تعلمون، خطة اتصاالت رسمیة حقیقیة، وأعتقد أنھا ستساعدنا على استیعاب كافة الجھود في 

، ISOCأو  ICANNأو  RIRسواء كانت  --یع المجتمعات والمنظمات ذات الصلة جم

سوف تساعدنا على رؤیة العملیة كلھا بوضوح أكثر واعتقد أنھا ستمنع بعض سوء الفھم 

وستشیر إلى الصورة المستقبلیة، واألمر األھم أن جمیع أعمانا التواصلیة ستصبح أكثر اتساقا، 

سائل لم یتم التأكید علیھا بقوة، كما تعلمون، وأعتقد أننا رأینا في ألننا لسنا في حاجة إلى ر

الماضي، وفقط بسبب المحیط الذي تعیش فیھ المنظمات و الدول، ُتفھم األشیاء بشكل ال یقدم ما 

 نحاول فعلھ ھنا، بل یخالفھ أحیانا.

أُحث بقوة على بذل لذلك أود أن  ولكن ال أعتقد أنھم یفعلون ما في وسعھم لتعزیز تلك الرسائل.

اعتقد انھا  الجھد في التفكیر في كیفیة بناء عملیة التواصل الخارجي عبر جمیع المجتمعات.

 فرصة عظیمة لنا لوضع األمور على الطریق الصحیح من أجل المستقبل.
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 ھذا اقتراح جید. شكرا لك، لین.  ألیسا كوبر:

 جاك.-جون

 

  ا جون جاك.أن شكًرا لك، ألیسا.  جون جاك سوبرینات:

على  األولى ھي نوع البیان الرسمي. أعتقد أن ھناك صیغتین أو حالتین أمامنا. لدي مالحظتان.

أو في منتدى عام، فذلك بیان  ICANNأمام مجلس  ICGسبیل المثال، عندما یتحدث رئیس الـ 

 فیما یتعلق بأعماھا. ICGللمواقف الحالیة التي اتخذتھا 

لذلك أنا أعتقد أن ھذا یشیر إلى ما یلي، وذلك  ت ذات نطاق أوسع.والحالة األخرى ھي معلوما

 أنھ لدینا احتیاجات مختلفة أو مختلفة جزئیا.

وبعبارة أخرى، دورنا ھو صیاغة  فالبیان في الحالة األولى بیان رسمي، ودورنا عندھا تقنیني.

 على موضوع معین، ما وصفتھ لین بالنھج الرسمي. ICGالموقف الرسمي للـ 

احتیاجات  --ولكن أعتقد أن ھناك أیضا حاجة إلى نوع ثان من البیانات، وھو لتلبیة احتیاجات 

 أوسع بكثیر لجمیع جماھیرنا المختلفة ألغراض تعلیمیة أو إعالمیة.

لذلك أود أن أقول أنھ في كلتا الحالتین، نعم، نحتاج إلى المواد التي سنقوم بتوحیدھا والموافقة 

 أن تشكل أساسا لعروضنا، سواء في إطار رسمي أو غیر رسمي.علیھا والتي یمكن 

في الواقع، أتذكر أني في  ولكن في الوقت نفسھ، أود أن أشیر إلى أننا تطورنا كثیرا كمجموعة.

الدورة األولى، وفي االجتماع األول في لندن، أشرُت إلى أننا بحاجة لتحدید شخص مسؤول عن 

 كلف الرئیس أو أحد نائبیھ أو أي شخص آخر بھذه المسألة.كان یمكن أن ُی أغراض االتصاالت.

من أجل المصداقیة،  ونحن الیوم بعیدون عن ما كنا علیھ. ولكن أعتقد أننا قد تطورنا كثیرا.

، فبطبیعة الحال یجب ICGففي الحاالت الرسمیة عندما یكون ھناك إعالن رسمي من قبل  نعم.

 س كأحد نوابھ أو الرؤساء المشاركین.أن یقوم بذلك الرئیس أو من كلفھ الرئی

أو لیس فقط في الحاالت  --ولكن في جمیع الحاالت األخرى، وأعتقد أن التحدي الیوم لم یعد 

ونحن، جمیعا، ُندعى إلى مختلف المحافل، كما تعلمون، إلعطاء تصریحات في سیاقات  الرسمیة.

  والتي تمر بمرحلة انتقالیة. ICANNمختلفة مع ُأناس تتفاوت معارفھم عن اإلنترنت أو عن 
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فیما یتعلق بكیفیة  ICGلذلك أعتقد أنھ منطقیا یجب إعطاء بعض الحریة لجمیع أعضاء 

 التصرف وكیفیة تسلیط الضوء على میزٍة ما في اإلجابة عن أي سؤال.

لذلك استنتاجي ھو، نعم، نحن بحاجة إلى مجموعة من المواد المتجانسة كما اقترحِت، ألیسا، 

وسیكون من  تي یمكن أن تكون في شكل نصوص یتم إرسالھا لنا حول األمور التي ناقشناھا.وال

المفید أیضا أن تكون لدینا مجموعة من العروض المصورة التي یمكن أن نستخدمھا في جمیع 

 شكًرا. ھذه الحاالت المختلفة.

 

 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 ناریل؟

 

كان التدخالن الماضیان ممتازین، وألیسا  لدي القلیل ألضیفھ. تسجیل.ناریل كالرك القائمة بال  ناریل كالرك:

 كذلك.

أعتقد أن ھذه فكرة جیدة  أردت العودة فقط إلى نقطة لین حول إیجاد خطة اتصاالت موحدة.

لست متأكدة من تفاصیل و حیثیات ذلك، لكن  للغایة، وأنھ ربما یجدر بنا أن نشرع في تنفیذھا.

ق التنفیذ. وال سیما إذا كنا نستطیع جمع المواد المختلفة من جمیع یبدو شیئا جیدا یستح

 مع الشكر. المجموعات، وأعتقد أننا سُنَحصُِّل فائدة عظیمة من ذلك.

 

 روس؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

أردت فقط أن أضیف تعلیقا صغیرا حول المواد التي تضعھا  روس موندي للتسجیل.  روس موندي:

أؤید ذلك كلیا  --تعلیق ألیسا السابق الذي  .ICGوالتي ترتبط معھا الـ المجموعات المختلفة 

ولكني أرید أیضا أن أطلب من األعضاء الذین یتفاعلون مع المجموعات األخرى التي قد 

وأشیر أیضا أنھ یجب إضافة مؤشرات تساعد على  ICGتضیف مواد إضافیة تشارك بھا 

 العثور على ھذه المواد.



 AR  2رقم  ICGجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  96من  12صفحة 

 

لن تكون بالضرورة الودیع لھذه المعلومات، ولكن ستكون  ICGمنظور، ومن خالل ھذا ال

ما إذا كانت المنظمات التي تشكل  --المكان الذي یمكن أن یذھب الناس إلیھ لمعرفة الشيء 

ICG قد وضعت مواد جدیدة، ویكونوا قادرین على االطالع على تلك المواد أو معرفة أین ،

ذاتھا ألن واحدا من تعقیدات  ICGإلضافة إلى ما تضع یذھبون للحصول على تلك المواد با

لیس مكتبة حقیقیة  --وإذا كان یمكننا أن نصبح مركزا  ھذه العملیة ھو تعدد القطع المشاركة.

ولكن شیئا شبیھا بمكتبة یمكن للناس أن یأتوا إلیھا لیروا ما قالھ اآلخرون عن ذلك، وبخصوص 

 مفیدا جدا، على ما أعتقد. فسیكون ھذا ICGمجموعات المشاركین في 

 

  جون جاك، ھل أنت مرة أخرى على قائمة االنتظار أو أنت خارج قائمة االنتظار؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 تفضل، مایكل. --أفكاركم حول 

 

أو  --أرید أن أدعم كل ما سبق الحدیث عنھ وأشیر فقط إلى شيء واحد  مایكل نیبل للتسجیل.  مایكل نایبل:

 واستخدمت لین كلمة "العالمیة." ھناك العدید من التوقعات. --يء واحد، وھو الذي أنبھ على ش

لذلك فاستعمال سرد مناسب لجمھور واحد في عملیة واحدة قد یكون صحیحا ولكنھ غیر مفید 

لذلك أعتقد أن ھذا  بالنسبة لجمھور آخر ألنھ ال یستھدف النقط والتوقعات التي ھم مھتمون بھا.

 أنھ یجب علینا االستفادة من آراء العدید من الحاضرین ھنا لتحقیق ھذه التوقعات.أعتقد  --ھو 

 

 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 جو.

 

 أعتذر على تأخري. شكًرا.  جوزیف الھادف:

الشيء الوحید الذي أود أن أحذر منھ والذي یخص مفھوم نموذج تبادل المعلومات ھو أنھ یجب 

ییز بین المواد التي أصدرناھا نحن ومؤشرات المواد علینا أن نكون واضحین جدا في التم

الصادرة من مجتمعات معینة أو كیانات خارجیة أخرى وذلك لتبیین أن ذلك العنصر لیس 
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وأعتقد أننا نرید أن  بل ھو رأي شخص ما أو ما شابھ ذلك. ICGرسمیا وُمصدرا من طرف 

 س إلیھ ألن ذلك خط فاصل مھم.نكون واضحین جدا حول ما ننتج مقابل ما نقوم بتوجیھ النا

 

 شكًرا لك، جو. نعم.  ألیسا كوبر:

أعني أنھ یمكننا أن نلعب دور مركز لتبادل المعلومات  --و ألجل التوضیح فإن رأیي لم یكن 

والتي  ICGوتوجیھ الناس لمختلف المواد وأیضا التفكیر في إحداث مواد محددة أخرى لـ 

بحیث  ید االطالع على كل المواد التي أصدرھا اآلخرون.یمكننا جمیعا استخدامھا، فمن المف

 أكثر من أي شيء آخر. ICGتكون تلك كلھا مساھمات في 

اقترحت لین تطویر خطة اتصاالت  لذلك یبدو لي أنھ لدینا مجموعة من المھام المقترحة.

كما  على أقل تقدیر. --ھناك بالتأكید حاجة إلى تطویر مواد للجمھور العادي على  رسمیة.

 تعلمون، سیكون من الجمیل وجود مجموعة من المواد.

أعني أننا قد نرغب في التخطیط لبعض األوقات التي نعلم أننا سوف  --كما أود أن أقترح أن 

ونرید، كما تعلمون،  كتنظیم مؤتمر عن بعد خالل فترة التعلیق العامة. نستخدم تلك المواد فیھا.

 أن یشارك الناس في ھذا المؤتمر.

و مع أني أتفق مع ما قال جون جاك، وذلك أنھ یجب التمییز بین متى و من یقوم بالتصریحات 

، وأعتقد أن ھناك فوائد عدیدة ICGالرسمیة وبین تخویل الجمیع للظھور والتحدث حول أعمال 

  في تحدید األدوار من حیث من یقوم بفرز الطلبات القادمة والتي لھا مدة زمنیة قصیرة.

سبیل المثال، وكما تعلمون، سنجري مناقشة في وقت الحق الیوم حول نقاط حوار  لذلك، على

مثال آخر وھو في حالة توصلنا بطلبات صحفیة، فمن  والتي جمعھا باتریك. ICANNاجتماع 

  من الذي سیكون مخوال للحدیث في ھذه الحالة؟ كیف سنقوم بفرزھا؟ الذي سیتعامل معھا؟

ھو أننا في حال أردنا أن نوعي الصحافة بشكل محدد، فذلك أمر  الوجھ اآلخر من تلك العملة

  وإذا كان األمر كذلك، فمن سیقوم بھذه العملیة؟ مختلف تماما، إذا أردنا فعل ھذا األمر.
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یمكننا تشكیل مجموعة فرعیة  لذلك أود أن أسمع آراء الناس حول كیفیة تنظیم ھذا العمل.

یمكننا أن نكلف أشخاصا بالعمل على خطة اتصال  لمھام.أخرى من المتطوعین إلدارة كل تلك ا

ولكني ال  وعلى المواد وما إلى ذلك، ثم ینسقون مع األشخاص المخولین لعملیة الفرز الصحفیة.

 زلت مھتما بأفكار الناس ھنا حول كیفیة تنظیم العمل.

 شیاودونغ، ھل ترغب في الدخول إلى قائمة االنتظار؟  

 

أن لدینا عملیة اعتیادیة جدا وھي أن نجري عملیة التعلیق العام ونحصل على مساھمات  أعتقد  شیاودونغ لي:

  من المجتمع.

أو نطلب الدعم  --أردت فقط أن أعطي رأیي الذي ھو أنھ ربما یمكن أن نطلب من المتطوعین 

یر من من األمانة لتحسین التفاعل مع المجتمع ألنھ یمكننا استخدام الشبكات االجتماعیة، والكث

فمن األفضل  اآللیات للحصول على المساھمات من المجتمع ونحصل على التفاعل المنشود.

 سیكون ذلك أفضل. بالنسبة لنا الحصول على المزید من المساھمات والتعلیقات من المجتمع.

 

 أكید.ولكن یمكننا المضي قدما بالت ھذا أمر لم ُنَقومھ جیدا حتى اآلن. ھذه نقطة جیدة.  ألیسا كوبر:

 جاك؟-جون  

 

في  أؤید تماما اقتراحات لین حول خطة االتصاالت. أنا جون جاك. شكرًا سیدي الرئیس.  جون جاك سوبرینات:

الواقع، في اجتماعنا األول في لندن، قمت باقتراح ھذه الفكرة وأعلم أنھ حینذاك كان ال یزال 

  أشارت لین. وأعتقد أن ھذا ھو الوقت المناسب، كما من المبكر تطبیقھا.

إذن قبل الخوض في التفاصیل، أود أن أدعم اقتراحكم، ألیسا، وھو أن نشكل مجموعة صغیرة 

للنظر في جمیع الجوانب التي تجري مناقشتھا صباح الیوم وتقدیم  ICGمن المتطوعین داخل 

زمنیا، خالصة بمساعدة األمانة باستعمال المالحظات المدونة لمناقشتنا ھذه، وربما نحدد جدوال 

كاملة في أحد  ICGبضعة أسابیع، أو ربما شھرا مثال، لُتقدم النتائج التي توصلنا إلیھا إلى 

 اجتماعاتھا المقبلة، وأیضا توصیاتنا حول ما یجب أن تشملھ خطة االتصاالت.
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 وینبغي أن نتعامل أیضا مع الجانب الذي قدمتھ لكم للتو، ألیسا، سأطرحھ في شكل سؤال، وھو:

طلب من وكالة األنباء أو الصحف على  ینبغي لھ أو لھ الحق في الرد في ھذه الحالة؟من الذي 

 سبیل المثال، أو ما شابھ ذلك.

ھناك  --سأضیف شیئا آخر لیس لتضخیم األمور بل فقط لتوسیع دائرة النقاش، أعتقد أن ھناك 

دث لنا عن یستطیع أن یتح ICGَمن ِمن  سوف تسأل: CNNأو  BBCاألولى ھي أن  حالتین.

أعتقد أنھ من  الوضع الحالي فیما یتعلق بالموضوع الفالني من المواضیع التي نتعامل معھا؟

الطبیعي جدا في ھذه الحالة وبسبب الحجم الكبیر للجمھور، الھیكل الرئاسي، یعني أنتم أو أحد 

 نوابكم سیتعین علیھ الرد إال إذا قمتم بتعیین شخص آخر.

فمثال، قد تكون ھناك مناسبة ما  د من الحاالت األخرى األكثر غموضا.ولكن ألیسا، ھناك العدی

في برنامج إذاعي في بلد من بلداننا أو على ھامش مؤتمر في الجامعة أو في مكان آخر ثم 

وأعتقد أنھ یجب أن نثق في بعضنا  .ICGیطلب منا اإلجابة عن بضعة أسئلة حول أعمال 

عوُت إلیھا في وقت سابق، ونكون قادرین على البعض ونستخدم منصة مشتركة، والتي د

 التعامل مع ھذه األمور إلجابة الطلبات الحقیقیة.

وسأتطوع لھذا، أي إلعداد سیاسة  وبالتالي فاالقتراح ھو تشكیل مجموعة عمل صغیرة.

 شكًرا. .ICGاالتصاالت أو استراتیجیة لـ 

 

 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 ھّال تفضلت محمد؟

 

أعتقد أننا بحاجة إلى تلك المجموعة للعمل على خطة االتصاالت  فقط ألدعم اقتراح جون جاك.  محمد البشیر:

 واإلجابة عن السؤال الذي كنا نناقشھ.

 

 باتریك؟  ألیسا كوبر:
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في البدایة، سنشكل مجموعة مھمتھا العمل على  إذن اسمحوا لي أن ألخص ما سمعت. شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 صاالت، وھو النوع العام للبنیة التي سنستخدمھا في االتصاالت.قضایا خطة االت

، والتي وافقنا SSACثانیا سوف نخلق بالتعاون مع األمانة مستودعا للمواد التي ندرسھا في 

واألمر متروك لھذه  فئات مختلفة. علیھا، وما الذي أنتجناه نحن أو الذي أنتجھ أشخاص آخرون.

حتى  --خطة االتصاالت للتوصل إلى فئات مناسبة و التي المجموعة التي تعمل على وضع 

 یتسنى لجمیع من ینظر في ھذا المستودع معرفة أي نوع من أنواع المواد تلك.

األمر الثالث، والذي أوافق علیھ شخصیا وبشدة، ھو أنھ في حالة ما إذا طلب أحدھم معلومات 

ال جون جاك، أو أيٌّ كان قد ُعیِّن أو كما ق كمجموعة، فرئیسنا ھو المتحدث باسمنا. ICGمن 

من طرف الرئیس واألمر الطبیعي أن یكون واحدا منا نحن نواب الرئیس الثالثة ألننا نتواصل 

مصدره  ICGلكن تواصل  لذلك نحن أعلم بمستجدات كل ما یحدث. على مستوى یومي تقریبا.

 رئیسنا.

 --، إال أنھ ال ینبغي أن نأمر ICG رابعا، مع أننا مجمعون أن الرئیس ھو من یتحدث نیابة عن

 بل على العكس. من الكالم الطالعھم أیضا على مستودع المواد. ICGأن نمنع باقي أعضاء 

أعتقد أن مارتن أو مایكل ھو من أشار إلى ھذا، أنھ یجب  --یتعین علینا االستفادة من كوننا 

وفي مختلف الثقافات، وفي  منتشرین في جمیع أنحاء الكوكب، ICGاالستفادة من كون أعضاء 

  مختلف الدوائر والمجتمعات فیتوجب علیھم محاولة التواصل ونشر المواد حسب االستطاعة.

واآلن، بالطبع، كیف یمكن القیام بھذا، وأي نوع من المساعدة التي یمكن الحصول علیھا، 

للتوصل إلى  وكیف یمكن أن نفعل ذلك، بطبیعة الحال، فذلك كلھ متروك لمجموعة االتصاالت

 الكیفیة التي ینبغي أن ُتستخدم بھا ھذه المادة.

بل نحن  .ICG، فنحن ال نتكلم بالنیابة عن ICGمن ناحیة أخرى، عندما یتحدث أعضاء 

 ، وما ھو الوضع الراھن، وما إلى ذلك، ھذا ھو الفارق في رأیي.ICGنوضح ما ھي 

لذلك مجموعة  قترح في المضي قدما.وھذه ھي الطریقة التي أ ما سمعت. --لذلك ھذا ھو ما 

 شكًرا. مستودع المواد المكون من فئات مختلفة جوھري أیضا. المتطوعین ھذه جوھریة.
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 شكرا لمساعدتنا على ھذا. كان ھذا ملخصا جیدا جدا. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 جو.

 

یة االتصاالت، وأشیر أیضا أردت فقط دعم ما قیل، كما أتطوع للمشاركة في استراتیج شكًرا.  جوزیف الھادف:

إلى أننا قد نستخدم بعض الشركات التي ال تتتبَّع ھذه القضیة عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت 

استراتیجیة اتصاالتنا صالحة لمن ینضم الحقا لھذه العملیة بالمقارنة مع الذین كانوا فیھا منذ 

 البدایة.

 

بنتائج ھذه العملیة من مجتمعك وأنا متأكدة من أننا شكرا، جو، ونحن نثق في عودتك إلینا   ألیسا كوبر:

 سوف نتوصل بنتائج واضحة المالمح.

 مارتن.

 

 معكم مارتن بویل. شكًرا لك، ألیسا.  مارتن بویل:

مع وجود مجموعة فرعیة لالتصاالت، أتساءل عما إذا كان من المفید لھذه المجموعة في 

مجموعة الشبكات التي یعملون معھا أو  ICG محاولتھا تقییم ما لدینا أن یوفر جمیع أعضاء

یمكنھم العمل معھا بسھولة، حتى یتسنى لنا معرفة مدى فعالیة التوعیة العامة، ثم یمكننا بالتالي، 

تحدید المجاالت الكبیرة التي تنقصنا، سواء كان ذلك على أساس إقلیمي أو مجموعة معینة من 

 أصحاب المصلحة الذین ینقصوننا.

 شكًرا.  

 

  شكًرا.  ألیسا كوبر:

جاك وأتحدث عن بعض الجوانب األخرى -أردت أن أرد على بعض النقاط التي أثارھا جون

 لھذه المسألة.
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جاك، أشرت إلى وجوب تشكیل ھذه المجموعة، التي سترجع -أظن أنك یا جون --إذن أوال 

 إلینا في غضون شھر مثال، بخطة استراتیجیة لالتصاالت.

سیكون من المثالي أن تكون عندنا المواد التي  --للمواد التي سنستخدم أعتقد أننا بحاجة 

سنستخدم لتوعیة الجمھور في فترة التعلیق العام عند بدایتھا، والتي من المقرر أن تكون نھایة 

في مدة  --أعتقد أننا سوف نحتاج إلى جمیع ھذه األشیاء لنتفق على  یولیو أو بدایة أغسطس.

ید أن تكون الخطة جاھزة في وقت ما في منتصف یولیو أو قبل ذلك، ألن وجیزة، على أننا نر

 تطویر المواد یجب أن یحدث في وقت قریب جدا.

ذلك أمر یجب اإللمام بھ إذا كنت مقبال على االنضمام لھذه المجموعة، فذلك یعني أنك مقبل 

 قریبا على قدر كبیر من األعمال.

یكون ھناك تفاھم داخل المجموعة حول  --ة إلى أن یكون لنا البند الثاني ھو أني أعتقد أننا بحاج

سواء مع أمانتنا وكیفیة االستفادة منھا لتحقیق ھذا الغرض، وأیضا مع  --كیفیة التفاعل مع 

 .ICANNكیفیة التفاعل مع موظفي االتصاالت في مؤسسات أخرى، وخاصة 

لكثیر من االتصاالت حول عدد كبیر من موظفي االتصاالت وقد قامت طبعا با ICANNلدى 

وسائل اإلعالم االجتماعیة والرسومات  عملیة االنتقال بمجموعة متنوعة من الطرق.

 والصحافة والفیدیو وجمیع ھذه الوسائل المختلفة.

كما قالت لین، ال نرید أن ینتھي بنا األمر في حالة یكون  --أعتقد ومن وجھة نظري، أننا نرید 

أن تكون  ICGنة من مختلف المنظمات ولذلك أرید من مجموعتنا في لدینا فیھا مراسالت متبای

، للتأكد من بقائنا على وفاق ICANNعلى اتصال وثیق مع الناس المكلفین باالتصاالت في 

 واتفاق.

لتساعدنا  --طبعا لدینا األمانة التي یجب االستفادة منھا إلنتاج المواد وكما تعلمون لالتصال بـ 

من أعمال  ICANNجمھور، ولكن أعتقد أنھ ال یمكننا تجاھل ما تقوم بھ على التواصل مع ال

واتصاالت، وبالتالي فإن أھم شيء ھو البقاء على وفاق وإطالع بعِضنا بعضا، أعتقد أن ذلك 

بشكل كلي إذا  ICGسیكون أھمَّ واجب بالنسبة لھذه المجموعة باإلضافة إلى إعادة األمور إلى 

  اقتضت الضرورة.

 ھذا جزء حساس من ھذا األمر. --ھذا ھو  تمة بآرائكم حول ھذا األمر.لكني مھ
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و أخیرا أعتقد أني متفقة مع ما یقولھ الناس ھنا فیما یخص التمییز بین من ھو المتحدث باسم الـ 

ICG  أي عندما نتحدث بشكل رسمي و بین السماح للجمیع بالتحدث عن عملنا، لكن أعتقد أن

ة ھي في غایة األھمیة، والتي أود أن أؤكد على اتفاقنا علیھا، وھي أنھ ھناك قاعدة اشتباك واحد

  كلما تحدث أحدنا إلى الجمھور، یجب علیھ توضیح نوع ذلك الكالم.

فإذا تحدثُت كمدیرة  ذاتھا، فلیجعل ذلك واضحا جدا. ICGعن  ICGإذا كان یتكلم كعضو في 

یا وربما سوف أفعل ذلك مستقبال، ففي تلك ، الشيء الذي ال أفعلھ عادة علنIETFمنطقة في الـ 

كما تعلمون، كان  --نحن لدینا مھام مختلفة، وأنا أعرف  --الحالة یتوجب علي توضیح ذلك جیدا 

إذن، ھل ھذا  .ICGشيء من االرتباك، حول كیفیة وتوقیت التحدث عن أعمال  --ھناك بعض 

أو ھو ما اجتمعت  --غیر ذلك  ، أوSOأو  ACھل ھذه وجھة نظركم كعضو في  رأیك الشخصي؟

وأعتقد أننا جمیعا بحاجة للحذر الشدید وأن نكون دائما  في ذلك الموضوع؟ ICGعلیھ آراء الـ 

 ولكن مرة أخرى، أود أن أسمع من الناس ھل یوافقون على ھذه النقطة أم ال. واضحین حول ذلك.

 إذن جون جاك.  

 

  ون جاك.أنا ج شكًرا لك، ألیسا.  جون جاك سوبرینات:

 ردا على نقطك المختلفة، ألیسا، فإنني أتفق مع كل ما قلتھ.

، التي ICANNنقطة واحدة فقط عن العالقة مع اآلخرین، وخصوصا مع مجموعة االتصاالت 

 .ICANNیقودھا مستشار الرئیس التنفیذي لشركة 

 وھم أناس ثقات و أكفاء للغایة.  

م من أننا بحاجة ألن نكون في عالقة مستمرة معھم، أرید فقط أن أؤكد على حقیقة أنھ على الرغ

فإني أعتقد أنھ انطالقا من میثاقنا، ینبغي أن نحافظ على استقاللیتنا عن أیة مجموعة أخرى، بما 

 .ICANNفي ذلك 

ومع أنھ یمكننا استخدام مرافقھا، فإني أعتقد أننا یجب أن نبذل قصارى جھدنا للظھور على 

 ، وما إلى ذلك.ICGمكان آخر، كوحدة مستقلة تحت عنوان  شبكة اإلنترنت أو في أي

 شكًرا. ال أعتقد أن ھذا األمر صعب التنفیذ. علینا فقط أن نبقیھ في اعتبارنا.
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 كیو واي. شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

في نھایة المطاف سنحصل  --على الرغم من أننا  أنا أحاول أن ُأذكر بشيء واحد فقط. شكًرا.  واي وو:-كیو

ثم سنحاول دمج ثالثة مقترحات في  ICGو CWG، وأیضا IETFثالثة مقترحات من  على

، سؤالي في الواقع ھو، ھل ھناك أي وقت أو ظرف محدد ICANNاقتراح واحد ونرسلھ لـ 

، وما ھو التأثیر على عملیات ICANNلتقییم أو القیام بعملیة التقییم لنرسل االقتراح إلى 

IANA وكیف یمكننا التأكد في نھایة المطاف من أن  ، ما یجري اآلن.مقارنة مع، كما تعلمون

، فما ھو أثره على المصلحة العامة من أجل PTIأیا كانت وكالة الـ  --ھذا االقتراح ھو 

 عملیات إنترنت آمنة ومستقرة.

أعتقد من وجھة نظري، أننا بحاجة إلى التفكیر على محمل الجد في االقتراح وتأثیره على تلك 

 شكًرا. ت.الحاال

 

 ، لذلك سُنقوم األمور حسبھ على أي حال.NTIAمعیار من معاییر  --إن ذلك واحد من   ألیسا كوبر:

 كان باتریك المتحدث التالي.  

 

أود أن أشیر إلى جزء آخر من قضیة التواصل، التي نعمل علیھا والتي قضیت علیھا  نعم.  باتریك فالتستروم:

 ICANNعلى سبیل المثال،  --كمنظمة  ICANNقیقُة أن خاصة الكثیر من الوقت، وھو ح

، ICGتنتج الكثیر من المواد بمفردھا ویدخل في ذلك على سبیل المثال، وصف ما نقوم بھ في 

أنھا لیست بالضرورة المعلومات التي نقرر إصدارھا فیتعین علینا أن ننظر  --ما یعني أننا 

 --نتجھ المنظمات األخرى ونحاول تصحیح ذلك وعلینا أیضا أن نراقب ما ت لنعلم مدى صحتھا.

 إذا كان من الالزم، نساعد المنظمات األخرى على إنتاج المعلومات حسب جدولھم الزمني.

لتصحیح واحدة من الرسوم البیانیة  ICANNفعلى سبیل المثال، سأقضي استراحة قھوة مع 

 .ICANNإلى  --التي تستخدم داخلیا إلیصال المعلومات داخل 
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ذلك فھذا شيء علینا صرف بعض الوقت إلیھ، وأود أن أحث الفریق التطوعي أن ال ینسى ھذا ل

 شكًرا. األمر.

 

 میلتون؟  ألیسا كوبر:

 

سأتابع الموضوع الذي تجاھلِتھ نوعا ما ألیسا، وھو الصلة مع العالقات العامة العارمة لـ  أجل.  ملتون مولر:

ICANN ذلك.، فھي ضخمة فعال، وعلینا أن نعي 

فالمواقع ذات الصلة بھا  ICANNعلى سبیل المثال، إذا كنت تبحث في جوجل عن مجموعتنا، 

إنتاج  ICANNوھذا مؤشر واحد فقط، كما تعلمون، بإمكان  تظھر فوق موقعنا بأربعة أسطر.

لذلك  أشرطة فیدیو لناس معروفین یتحدثون فیھا عن القضایا، أو إنشاء مدونات أو ما شابھھا.

إذا أردنا التحكم في طریقة السرد، كما یقولون في واشنطن، فنحن بحاجة إلى التوصل  --فإني 

ھل  .ICANNلـ  PRإلى اتفاق ھنا حتى نفھم كیفیة تواصلنا مع قدرات العالقات العامة 

 ھل نجتنبھا؟ نستخدمھا؟

 ج إلى معرفتھ.لیس لدي أفكار رائعة حول كیفیة التعامل مع ھذه العالقة، ولكن أعتقد أنھ شيء نحتا

 

فمحمد قد مثل بشكل غیر رسمي الشخص األساسي الذي یوصل وجھة نظرنا إلى  أوافق. أجل.  ألیسا كوبر:

وینسق مع األمانة وبالتأكید ینبغي علیھ في رأیي، أن یستمر في ذلك،  ICANN COMSآذان 

  .كیف ُنھیكل العالقة --لكن ھذا ال یجیب عن السؤال حول كیفیة  --ولكن ھناك 

 لذلك نتمنى لك التوفیق، محمد.

 [ ضحك ]

 أنا أمزح فقط.

 [ ضحك ]

 جاري؟
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 أعتقد أنني أتفق مع كل ما قیل، ومع میلتون أیضا، ما ُقلتھ للتو. نعم.  جاري آركو:

-ولكن معظم النقاش ركز على كیفیة جمع المواد وضرورة التأكد من ما نقول، وتوافقنا، وذلك 

أردت فقط أن أسلط الضوء على  ة الحال، وأنا لست معترضا علیھ.وذلك أمر مھم جدا، بطبیع -

كما تعلمون،  الرسالة ستصل من قبل شخص ما ال محالة. كون موضوع االتصاالت مھما جدا.

وأعتقد أنھ یجب أن نشارك في ذلك حتى  یمكننا أن نشارك في ھذا األمر، أو نبقى خارجھ.

ة لدیھا الكثیر من الفرص لتوفیر رسالة محایدة ُتسمع رسالتنا، كما أعتقد أن ھذه المجموع

 وجدیرة بثقة المجتمع، فیتوجب علینا القیام بذلك.

 فھذا أمر مھم جًدا.  

 

 منال؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 شكرا لك، ألیسا، وشكرا للجمیع.  منال إسماعیل:

مراجعة األسئلة أنا أتفق أیضا مع كل ما قیل من قبل، وأتساءل ما إذا كان ھذا وقتا مناسبا ل

الشائعة عندنا، للتأكد من انھا مسایرة للوقت الحاضر، وربما إلضافة أي أسئلة شائعة نشعر 

 بأنھا تكررت وأصبحت جدیرة باإلدراج في مستودعنا المركزي.

أعتقد شخصیا أنھ لیس مفیدا فقط ألولئك الذین یقرؤونھ، بل ھو مفید لنا أیضا لنتأكد أن لدینا 

 ى األسئلة التي ُطرحت، و شكرا لك.نفس األجوبة عل

 

 میلتون، ھل أنت على قائمة االنتظار مجددا؟ شكًرا.  ألیسا كوبر:

 

 (بعیًدا عن المیكروفون.) متحدث مجھول: 

 



 AR  2رقم  ICGجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  96من  23صفحة 

 

 جو؟ ال. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

جید، مجرد مالحظة على االقتراح الذي قدمتھ منال، والذي أعتقد أنھ اقتراح  شكًرا. أجل.  جوزیف الھادف:

حتى یكون لدینا أرشیف صحیح حول ما جرى في وقت معین، إذا حدَّثنا األسئلة  --ولكننا 

أن األسئلة الشائعة السابقة متاحة للناس حتى یروھا،  --الشائعة، فقد نحتاج للتأكد من أنھ ال 

افا وما ألنني أعتقد أنھ من المفید إتاحة ذلك لھم لینظروا إلى جھودنا السابقة لیروا ما كان شف

 كان مفیدا في عملیتنا، وحتى یجدوا المواد التي كانت متاحة لعملیتنا في ذلك الوقت.

وذلك فقط من منظور تصحیحي، أن نحتفظ بأرشیف یعرض ما كانت علیھ األمور في فترة 

 زمنیة معینة.

 

ابقا، ولكن ال أعرف إذا اعتقد انھ كان لھا س ال یوجد علیھا رقم إصدار؟ --اعتقد ان لدیھا  نعم.  ألیسا كوبر:

شكرا لكم على اتخاذ ھذا  حسًنا. إن علیھ تاریخ، على أي حال، ولكن نعم. --كان ما ُنشر 

 اإلجراء، منال.

 [ ضحك ]

 جاك؟-جون

 

 أنا جون جاك. شكًرا لك، ألیسا.  جون جاك سوبرینات:

عن  المسؤولین ICANNھل لي أن أقترح أن نطلب من األمانة االتصال بكبار موظفي 

االتصاالت في محاولة لتنظیم اجتماع غیر رسمي بینكم، وبین أماننا، وكل الذین ھم على 

 --مع، محمد بطبیعة الحال، الذي قد عینت سابقا  --استعداد للمساھمة في عمل ھذا الفریق 

حتى نتمكن من فرز العمل، للتأكد من أن لدینا كل العناصر التي تم ذكرھا ھذا الصباح حتى 

  ما أنھا ذات أھمیة استراتیجیة التصاالتنا في المستقبل.اآلن ب

دون  ICANNوابتداءا من ذلك، یمكننا أن نرى ما یلیق بنا طلبھ من موظفي اتصاالت 

 ، على أنھا ھیئة مستقلة.ICGالمساس بصورة 
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 أو بالنسبة لنا. ICANNأنا متأكد من أننا سنتوصل إلى ترتیب ُمرٍض، سواء بالنسبة للـ 

 

كنت أفكر في نفس الشيء، أنھ ربما یمكننا إعالن دعوٍة للمتطوعین ھنا  شكًرا لك، جون جاك.  كوبر: ألیسا

لمجموعة االتصاالت الفرعیة ومن ثم ستحاول ھذه المجموعة االجتماع فیما بینھا ولكن تجتمع 

الذین ھم ھنا ھذا األسبوع، في محاولة  ICANN COMSأیضا مع األمانة وموظفي 

 ھذه فكرة جیدة. من الوقت الذي في أیدینا، ویجري كل ذلك في نفس المكان.لالستفادة 

إذن لم ال نشرع في عملیة دعوة  حسًنا. ھل ھناك مداخالت أخرى، تعلیقات أو أسئلة؟

المتطوعین أي األشخاص الذین یرغبون في االنضمام إلى المجموعة الفرعیة لالتصاالت، وأنا 

 أعلم أن محمد واحد منھم.

 ] [ ضحك

كنت سأضیف نفسي إلى تلك القائمة حتى یكون الرؤساء كلھم فیھا األمر  باتریك. جاك.-جون

 الذي أظنھ فكرة جیدة.

 جو، ھل تطوعت من قبل؟  

 

 نعم، كان ذلك تطوعا.  جوزیف الھادف:

 

  جو. حسًنا.  ألیسا كوبر:

أسماؤنا  حسًنا. عتقد.ھذه مجموعة مناسبة الحجم، على ما أ جید. أرى یاري، یاندیر، شیاودونغ.

مدونة عند األمانة، وإذا كان ممكنا أیضا مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني، ومحاولة العثور على 

بدء التنسیق إلیجاد وقت نجتمع فیھ في وقت مبكر من األسبوع، ربما، سیكون ذلك جد  --

 في المجموعة الفرعیة. -واألمانة ھي بالتأكید في  شكًرا. مناسب.

 حك ][ ض  

 أنتم في كل مجموعة. ھذا أمر واضح.



 AR  2رقم  ICGجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  96من  25صفحة 

 

 --وفقط، كما أعتقد، لتلخیص نقاط االتفاق، أن  ھذا ھو العمل الذي قمنا بھ. --وھذا نوع  رائع.

فیما یخص االتصاالت الرسمیة، سیكون الرئیس ھو المتحدث باسم الجمیع ولكن یمكن أن 

ئیس، والرئیسان المشاركان أو یفوض ذلك إلى أشخاص آخرین عند الضرورة، بما في ذلك الر

 وفیما یخص االتصاالت الغیر رسمیة، فالجمیع مخولون ومشجعون على الكالم. غیرھم.

المجموعة الفرعیة لالتصاالت ستضع خطة لالتصاالت، نتمنى أن یكون ذلك باستعمال مواد 

ما یحین متجانسة نستطیع جمیعا استخدامھا، وسوف تطلب المواد المساھم بھا من الجمیع عند

وسوف نقوم بإنشاء مستودع لتلك المواد أیضا، حیث یمكن للجمھور  الوقت المناسب لذلك.

وسوف تعمل المجموعة الفرعیة أیضا على التفاعل مع  الوصول إلیھا في نفس المكان.

  .ICANNاتصاالت 

 ویتوجب علینا أن نكون واضحین من ُنمثل عندما نتكلم.

 ھل أغفلت شیئا؟ .كانت تلك العناصر التي عندي  

 IANAالذي أود أن أقترحھ، فیما یخص جدول األعمال، أن نتناول مسألة عالمة  رائع. حسًنا.

دقیقة  40انتھینا من الموضوع األول ھذا قبل الوقت المحدد بحوالي  --التجاریة اآلن، ألن لدینا 

 ھذه؟ أي اعتراضات على إعادة التنظیم دقیقة مقررة للذي بعده. 30وكان لدینا 

 لذا دعونا نقوم بذلك. حسًنا.  

 شكًرا. التجاریة؟ IANAھل یمكننا أن نعرض نص عالمة  --سنقوم   

نعم،  ھل تریدون ثالث دقائق لقراءة النص ربما؟ ال؟ ھل كان للجمیع فرصة لقراءة ھذا؟ 

 جید. حسًنا.

ى قراءة النص، للذین ھم في حاجة إلى استراحة حیویة و إل دعونا نأخذ خمس دقائق. حسًنا.

 وھنیئا لمن استطاع القیام بكال األمرین في خمس دقائق.

 

 [ استراحة ]
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ھل یعني ذلك أنكم ال زلتم تعالجون ھذا النص أو  أرى الجمیع محدقین باھتمام في شاشاتھم.  ألیسا كوبر:

 نعم؟ ھل یحتاج أحدكم لمزید من الوقت؟ ھل أنتم مستعدون لالستمرار؟ -انتھیتم من ذلك 

 بإمكانك أخذ المزید من الوقت. استمر.

 

في الفقرة الثانیة، الجملة األخیرة،  --لدینا  لم یتبق لي في الحقیقة إال بعض األشیاء القلیلة.  ناریل كالرك:

أقترح تنقیحھا لـ "الرخصة الحصریة قد  "الرخصة الحصریة لیست متوافقة مع الثالثة كلھم."

 --وبالنظر إلى أن  تمعات الثالثة من استعمال المصطلح."ال تكون متوافقة مع استفادة المج

 ولكنھ تبریر قوي جدا. حسنا، أنا لن أبرر ذلك على ھذا المستوى.

 أعتقد أن كلمة حد استعملت مكان الفعل مدد في جملة أخرى. وكان ھناك واحدة أخرى أیضا.

 أعتقد أن ھذا كان في الفقرة الثالثة.

 

 تحریر الفوري مناسب لك؟ھل ال حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

إال  أنا ال أعرف ما رأیكم في تلك التعدیالت. ھل رأیت ذلك؟ لقد قمت ببعض التحریر سابقا.  ملتون مولر:

 أنھا قد ُتربحنا بعض الوقت إذا ابتدأنا بھا، إال إذا كنت تعتقد أن التغییر سیكون جوھریا وكبیرا.

 

 ة واحدة إلعادة التحریر، ألیس كذلك؟اقترحتم عبار --أرى فقط التي   ألیسا كوبر:

 

 بل خمسة أو ستة.  ملتون مولر:

 

ھل  --ولكني فقط  حسًنا. إنھا على القائمة. ال، إنھا على القائمة. حسًنا. حسًنا، لقد فھمت.  ألیسا كوبر:

ترید مناقشة  --یاري  --ھل سیقوم أحد بـ  --إال إذا  بإمكاننا إدراج اقتراحات ناریل ھناك؟

 ة من تصحیحات ناریل أم ال؟واحد
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 أرید أن أسمع التبریر القوي ھذا.  ملتون مولر:

 

سنراجع  --قواعد اللغة، مثال، كتبنا شیئا خاطئا، سوف  إلیكم باقتراحي. --لذلك دعونا ال  حسًنا.  ألیسا كوبر:

ن لدیك إذا كا ولكن لنناقش أي شيء أكبر من ذلك. لذلك ال حاجة لمناقشھا بیننا. ثم نصحح ذلك.

لذلك ال داعي للقلق حول  ثم في النھایة، سوف نجري التعدیالت. اقتراح، فسوف نناقشھ.

 رائع. ھل تتفقون معي؟ التحریر اآلن.

لذلك لدینا اقتراح ناریل والذي ھو أن الجملة األخیرة من الفقرة الثانیة، علینا تغییر عبارة 

ن، آسف، ألن ھناك أشخاصا یرغبون في دعونا ال نغیر شیئا اآل "لیست" إلى "قد ال یكون."

 وبعد ذلك سنقوم باالنتقال إلى قائمة االنتظار. مناقشة ذلك، على ما أعتقد.

 فتفضل، میلتون. لذلك كان على قائمة االنتظار میلتون، یاري ثم لین.  

 

ن ھناك أظن أن بعض العبارات محرج بعض الشيء، وأنھ لم تك نحن نناقش الرسالة عموما؟  ملتون مولر:

 مجرد أخطاء إمالئیة أو تحریریة، بل أظن أن المعنى أو البیان غیر واضح.

لذلك، وعلى سبیل المثال، قمت بتبسیط بعض العبارات وقلت أن ھذا النص لیس نتاج مداوالت 

 وھو ال یزال عرضة للمزید من المفاوضات والتعدیالت. CWGواتفاق 

 IETFلھذا البیان حول استمرار مجتمعات  وأضفت، ألني فكرت في أھمیة األمر، تصحیحا

 أعتقد أن ھذا أمر مھم. --حتى اآلن بدون إذن  IANAفي استخدام كلمة  RIRو

 

 دع میلتون یكمل، ثم سنناقش.  ألیسا كوبر:

 

قد استخدمَتھ دون  وما أشرُت إلیھ ھو أنك ال تملكھ. أعتقد أنك تظن أنك تحتاج إلى إذن.  ملتون مولر:

 ھل ذلك صحیح؟ ذن من أي أحد.الحصول على إ

  على أي حال، ھذا شيء یجب االھتمام بھ. حسًنا.  
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تطلب من الجمیع لیس فقط أن یعملوا جنبا إلى جنب  ICGان  وضعُت بیانا أقوى في النھایة.

، لم یكن Aمع المجتَمَعین ولكن أن یعیدوا النظر في ھذا الجانب من اقتراھم نظرا لحقیقة أن، 

 مل ویبدو أنھ یتعارض مع أشیاء تم االتفاق علیھا.مؤیدا بشكل كا

و قد نرغب أیضا في إضافة  لذلك أعتقد أن مسئولیة التفكیر في كیفیة فعل ذلك تقع على عاتقھم.

بعض العبارات التي نطلب منھم من خاللھا النظر فیما تم بالفعل اقتراحھ من قبل المجتمعات 

 ھذه نظرتي العامة لألمور. األخرى.

 

ولكن فقط للرد على مالحظتك األولى في الفقرة األولى، فاللغة  إذن لدینا قائمة انتظار. شكًرا.  ا كوبر:ألیس

ولكن أنا راض تماما بجعلھا  المستعملة ھناك ُأخذت من برید جوناثان روبنسون اإللكتروني.

 ذلك أمر معقول بالنسبة لي. أكثر دقة وأترك لكم كیفیة كتابتھا.

 لنقاط األخرى، أردُت فقط الرد على ھذه.سیجیب غیري عن ا

 یاري.  

 

لكن  أعجبتني اقتراحات میلتون ربما باستثناء صیغة محددة حول "عدم اإلذن." أنا جاري آركو.  جاري آركو:

 روس لدیھ اقتراح ربما. یمكننا أن نعمل على ذلك.

ھو تعلیقي  ھذا وتعجبني خاصة فكرتك حول إضافة بعض الكلمات القویة في نھایة النص.

 سأترك كل التعدیالت اللغویة األخرى جانبا. الموضوعي.

حسنا، لنكن صادقین، ھم  النص الذي أرسلت ألیسا یقول، یا قوم، نسقوا مع بعضكم البعض.

 أنا لست متأكدا من مدى عملھم بذلك، لكنھم یعلمون أن ذلك مطلوب منھم. یعلمون ذلك مسبقا.

 قائمة.أعني أنھ قد سبق بیان ذلك في ال

أعتقد أنھ بالنظر إلى ما مضى وإلى األشھر العدیدة التي مرت بھا العملیة، فإنھ سیكون من 

یرجى استخدام النھج المتفق علیھ مسبقا مع المجتمعات  --األفضل أن نقول ما معناه لماذا 

عمل یمكننا أن ن أو شئ من ھذا القبیل. األخرى أو العمل باستخدام نھج مغایر مقبول للطرفین.

 على النص.
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 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 لین؟

 

 كنت أرید أن أعلق على الفقرة األخیرة كذلك. لین سانت آمور للتسجیل. --كنت أرید أن أعلق   لین سانت. آمور:

أنا في الواقع ال أعتقد أننا بحاجة إلى التعلیق على وضع عملیتھم أو ما فیھا، كما اقترح میلتون، 

  دة النظر على وجھ التحدید.ولكن نطلب منھم فقط إعا

لذلك أعتقد أنھ إذا حذفنا الجملة التي تبدأ بـ "مع العلم فالنص لم یتم مناقشتھ مناقشة مستفیضة 

وھو في وضع المسودة األولیة"، سنجعل الجملة أقوى بكثیر ولن تضعنا في موقف التعلیق على 

 مقدار ما تمت أو ما لم تتم مناقشتھ.

 

 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 روس؟

 

، ال أعتقد أننا نرید أن ندخل في مناقشة ما إذا كانت المجتمعات األخرى لدیھا ICGإذن بصفتنا   روس ھاوسلي:

فقد استخدمتھ  وسأتجنب إزعاج خلیة النحل تلك. " أم ال.IANAإذن في استخدام مصطلح "

IETF  قبل أن ُتكونICANN. 

 

 ناریل؟  ألیسا كوبر:

 

أفھم أن یاري لدیھ معلومات محدثة عن عدد طلبات التعلیقات التي تم فیھا  سجیل.ناریل للت  ناریل كالرك:

 شكًرا. أعتذر. عذًرا. لقد فعلت ذلك للتو. " المشار إلیھ.IANAاستخدام مصطلح "
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 سنستمر في تغییر المذكرة حتى نرسلھا.  ألیسا كوبر:

 [ ضحك ]

 تفضل، میلتون.  

 

  لذلك أود فقط تفسیرا أفضل. د من فھمي للقلق الذي یبدیھ روس.ما زلت غیر متأك أجل.  ملتون مولر:

نحن ندرك  طلب للتعلیقات. 3000أكثر من  -- 3000نعم، نحن ندرك أن ھذا المصطلح في 

ما ھو الخطأ في إقراركم بأنكم استخدمتموه دون إذن، فذلك یدل بالمعنى  أنكم كنتم تستخدمونھ.

إلذن، أي أنھ ال أحد یملك تلك العالمة التجاریة أو یمنعكم من القانوني أنھ لم تكن لكم حاجة في ا

كانت تلك وجھة نظري  ُیفھم منھ أنكم بحاجة إلى إذن. CWGالـ  --وأن اقتراح  استعمالھا؟

أنا ال أفھم  لذلك لیس لدي أي اعتراض أو إصرار على إدراج تلك الكلمات ھناك. بصفة عامة.

 مم أنت قلق.

 

 روس؟  ألیسا كوبر:

 

 IETFلذلك، میلتون، أنا قلق من فتحنا لقضیة لدیھا تاریخ طویل جدا تعود إلى إنشاء صندوق   روس ھاوسلي:

وسیكون ذلك فتحا  .ICANNوعما إذا كان قد تم نقل تلك العالمة التجاریة إلى ھناك أو إلى 

 نتقال.لجرح عمیق جدا، فلذلك ُأفضل تجنب ھذا الموضوع كلھ ألنھ لن یساعدنا في عملیة اال

 

 ال لفتح الجروح. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 [ ضحك ]

 قررنا عدم فتح الجروح. سنجعل ھذا الفیدیو الختامي لھذه اللیلة.

 دانیال التالي. حسًنا.  
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 أنا أنزلُت یدي ألن روس قال ما كنُت أرید أن أقول تقریبا.  دانیال كارینبیرغ:

 

 حسًنا. نعم فعل ذلك. ناریل؟  ألیسا كوبر:

  یرغب أحد في الرد على اقتراح ناریل؟ھل 

 أو أنك ترید توفیر المزید من المعلومات حول فقرة "الرخصة الحصریة قد ال تكون متوافقة"؟

 أجل.

 

لذلك أود أن نبقي  كنا نتناقش حول السبب الموضوعي الختیار"قد ال تكون" بدال من "لیست."  ناریل كالرك:

 كون عبارة "قد ال تكون" للتعبیر عما أشرنا إلیھ.آسف، أود أن ت --النص كما ھو علیھ 

 ال، سأتوقف ھنا. --للتسجیل، أنا ال أعترف  --أنا ال 

 

"الرخصة  لذلك اقتراح ناریل ھو أن نص الجملة األخیرة من الفقرة الثانیة، سیكون كما یلي:  ألیسا كوبر:

ستعمال المصطلح" بدال من الحصریة قد ال تكون متوافقة مع استمرار المجتمعات الثالثة في ا

ربما ألنھ قد یكون موجودا على رخصة حصریة حالیا ومع ذلك  القول أنھا غیر متوافقة نھائیا.

 فالكثیر من الناس یستعملونھ، ھذا ھو فھمي لھذه المسألة، أو شيء من ھذا القبیل.

 

 د.لم أسمع سببا بع --ھل ال زلنا نتجنب فتح الجروح أو أن ھناك   ملتون مولر:

 

 اعتقد اننا نتجنب فتح الجروح، نعم.  ألیسا كوبر:
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وأود أن أؤكد أن ھناك حقا ضمنیا لالستخدام نظرا لحقیقة أن  ناریل كالرك للتسجیل. --میلتون   ناریل كالرك:

التي نشرت  IETFمن طلبات تعلیقات الـ  --إذا كان ما أذكره صحیحا  -- 3353ھناك 

، وأیضا IETFو  IANAنھ كان ھناك ارتباط وثیق جدا بین تحدیدا، وأ IANAاستعمالھا لـ 

 سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة منذ إنشائھا كلھا.

 

 أنا روس موندي.  ألیسا كوبر:

 

ولكن إذا كان ذلك  أنا ال أعرف ما إذا كانت ھذه المناقشة مھمة أم ال. روس موندي ھنا. شكًرا.  روس موندي:

" اسُتخدم قبل إیجاد IANAوقع وثائق تقول أن مصطلح "ضروریا، أعتقد أنھ یمكنني تحدید م

لذلك  والمنظمات األخرى المرتبطة بھا. IETFواستخدم باستمراٍر فترَة وجود الـ  IETFالـ 

 ذاتھا. IETFفھو یسبق وجود 

 

 دانیال.  ألیسا كوبر:

 

 عندي صدى في الصوت مرة أخرى. شكًرا لك، ألیسا. أنا دانیال.  دانیال كارینبیرغ:

 شكًرا. شخص ما قام بإیقاف المیكروفون الخاص بھ.

ولكن أعتقد أنھ یمكننا ترك  أنا أتفق مع كل ما قالھ روس وما قالتھ ناریل. --وأعتقد أننا یمكن 

وأعتقد أنھ من السیئ أن نحكم مسبقا على ما سیتفقون  ھذا األمر للمجتمعات لتجد حال مناسبا.

في غایة الجودة، لكن ینبغي لنا أن نحتفظ بھا، وأن  أعتقد أن الصیاغة قد ال تكون علیھ.

 ولكن ال ینبغي لنا أن ُینظر إلینا على أننا نھندس حال ھنا. نستخدمھا.

 

 شكًرا لك، دانیال.  ألیسا كوبر:

 ملتون.
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إذا نظرت إلى الجملة  إنك تأخذ ھذا المصطلح "رخصة حصریة" خارج السیاق نوعا ما. نعم.  ملتون مولر:

ستمنح  ICANNیشیر إلى أن  CWGمن ھذا التصریح، فھي تقول، "مقترح انتقال الـ  األولى

PTI .إنھا  ھذا ھوالمعنى الذي ُتفھمھ ھذه الجملة. حصریا ومجانا ومدفوع الثمن،" الخ، الخ

إذن إذا أردَتھا أن تصبح  ، ولیس ألي ترخیص حصري عام.CWGتشیر بالتحدید إلى اقتراح 

بصیغتھ الحالیة قد ال یكون  CWGعیدا بتنفیذ ذلك، فأقول أن اقتراح أكثر تحدیدا، سأكون س

 متوافقا مع استمرار المجتمعات الثالثة كلھا في استخدام ھذا المصطلح.

 ھذا ما نرید أن نقول، ألیس كذلك؟ --ألیس ھذا   

 

 ناریل، ھل تریدین الرد على ذلك؟  ألیسا كوبر:

 

قد أحتاج لرؤیة ذلك  ال زلت أحاول معالجة ما قالھ میلتون. ریل معكم.نا --ال زلت أعالج ما   ناریل كالرك:

 الجزء من النص مكتوبا مكان ھذا، ولكني ال زلت أعتقد أنك ستجعلھ بذلك یبدو نھائیا وجازما.

مھمتنا  --مشكلتنا لیست  ما أردُت أن أشیر إلیھ ھو أني أعتقد أننا سنتورط في مشكلة أخرى.

مشكلتنا لیست ھي  كما تعلمون، اإلدارة الشاملة. ا ھي مشكلة الفوقیة.مشكلتن لیست التنفیذ.

علینا البقاء داخل المشكلة الخاصة بنا وأن  بل كیف تتم األمور. --طریقة تنفیذ األمور واألشیاء 

 ال نتورط في ما تحتھا.

 أعتقد أننا بحاجة إلى التراجع. ھذا ما حدث باألمس.  

 

نحن ال نتورط في أي شيء  ام لغة أكثر دقة للتعبیر عما نشیر الیھ في تلك الجملة.أنا فقط أستخد  ملتون مولر:

حتى أني اقترحُت استخدام كلمة "قد"، وھو ما كنت ترید، ألیس  --لم نكن أصال مشاركین فیھ 

 --ھناك  لذلك أنا ال أفھم ما الذي یحدث ھنا. كذلك؟

 

 لقد بدا جیدا لكنھ لم یكن واضحا بما یكفي. رة أخرى؟إذن میلتون، ھل یمكنك إعادة ذلك م  ناریل كالرك:
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إذن بدال من أن تقول "الرخصة الحصریة غیر متوافقة مع استعمال المجتمعات الثالثة،" كذا   ملتون مولر:

قد ال یكون متوافقا مع استمرار المجتمعات  CWGوكذا، أنا فقط أقول، "اقتراح انتقال الـ 

 صطلح."الثالثة في استخدام ھذا الم

 

 وضعُت التعدیل في إسقاط أدوبي كونیكت.  ألیسا كوبر:

 ھل تراه؟ ھل تتفقون معي؟

 

 (بعیًدا عن المیكروفون.) متحدث مجھول: 

 

 ھل تستطیعون رؤیة ذلك على أدوبي كونكت؟ ال؟  ألیسا كوبر:

 

 (بعیًدا عن المیكروفون.) متحدث مجھول: 

 

 میلتون وناریل؟ كان یناقش ھذا الموضوع، ھل أنتم راضون بھذا؟إذن بالنسبة لكل من  حسًنا.  ألیسا كوبر:

 روس؟ جاري؟

 باتریك، كانت یدك مرفوعة. حسًنا.

 

  باتریك فالتستروم یتحدث ھنا.  باتریك فالتستروم:

 تعلیقي لیس على النص.  

السؤال ویبدو لي أن ھدفنا الحالي ھو إحالة ھذا  أنا أفكر قلیال في العملیة التي نستخدمھا ھنا.

 في المستقبل القریب قبل القیام بأي نوع آخر من التقییم، ألیس كذلك؟ CWإلى أسماء 
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إذا كان الحال كذلك، وكنا سنقوم بھذا فعال، فأنا أرغب في دعم ما قالتھ ناریل وما تحدثُت عنھ 

أمس، أي أننا سنبقى واضحین فیما یخص موقعنا من ھذه البنیة، ألن علینا أن نتذكر أن 

مات المیثاق، تبحث بعنایة شدیدة في ما یحدث، بما في ذلك ما یحدث في ھذه الغرفة، وانھم منظ

لذلك إما أن  سیوافقون أو الیوافقون على ھذا االقتراح في موعد أقصاه خمیُس االسبوع المقبل.

 ICGأن ُنَمكن جمیع أعضاء  --وطبعا یمكننا  --نأتي بشيء نستطیع إرسالھ الیوم، تقدیریا 

ساعاة بعد أن نتفق في ھذه الغرفة، ولكن  24الحاضرین ھنا من رؤیتھ، لذلك دعونا نقول  غیر

 ICGلیس أكثر من الیوم، إال أن نتوخى الحذر ونؤجل ذلك، ألننا إذا ألقینا مثل ھذا األمر إلى 

رد  --دعنا نقول یوم الثالثاء أو األربعاء مثال، فمن الممكن أن تحدث آثار ثانویة فیما یتعلق بـ 

 فعل منظمات المیثاق.

 لذلك یجب علینا أن نكون حذرین قلیال في اختیار نوع العملیات التي سنستخدم ھنا.

بل على العكس من  أنا ال أقول أنھ ال یجب أن نحصل على نتیجة الیوم. --وأود على الرغم من 

 شكًرا. كون ھدفا.ولكن إذا كان ھذا ھو ھدفنا، فھذا ما یجب أن ی أعتقد أن ذلك شیئ جید. ذلك.

 جاري؟

 

  أنا جاري آركو.  جاري آركو:

أتفق مع ذلك، ولكن أعتقد أیضا أن النص واضح جدا وأن ھذا  عندي فقط تعلیق على ذلك.

وقد حاولنا أن نكون حذرین  تعلیق على ما بعد االقتراح بدال من التعلیق على االقتراح نفسھ.

 من ھذا، ألیس كذلك؟

حذرین من األمر حتى لو كنا سنجري تعدیالت على نھایة الرسالة  إذن یجب علینا أن نبقى

حیث سنجعل الطلب الفعلي، والذي یتعلق بـ "مھال، یرجى أخذ ھذا بعین االعتبار والتعامل معھ 

بھذه الطریقة عندما تمر بالخطوات المستقبلیة لتطویر وتنفیذ تفاصیل اقتراحك" أو مھما كانت 

 كن أعتقد أنھ بإمكاننا أن نتعامل مع ھذا.الكلمات المناسبة لذلك، ول
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 ال. میلتون، ھل أنت على قائمة االنتظار مجددا؟  ألیسا كوبر:

 ھذا ھو األمر الوحید الذي بقي أن نناقشھ. --ھذه ھي الجملة، ثم  --لذلك في الواقع، ھذه  حسًنا.

 لقد حذفت الجزء الذي اقترحت لین حذفھ، فیمكنكم االطالع علیھ اآلن.

أن تعید النظر في ھذا الجانب من اقتراحھا وأن تعمل مع باقي  CWGمن الـ  ICGطلب الـ "ت

  ".المجتمعات لمطابقة التعارضات التي تم تحدیدھا

 ھل تریدون إضافة شيء آخر؟

 أعلم أنك قدمت اقتراحك مرتین، لكني لم أتمكن من إضافتھ، لذلك ھل یمكنك إعادة اقتراحك؟

 

  تعلیقان اآلن.إذن لدي  جاري آركو: 

یستند واحد منھم على تعلیق باتریك وھو أننا یجب أن ال نقول "أن تعید النظر في ھذا الجانب 

ھذا لیس جزءا من  --من اقتراحھا" ولكن نقول شیئا یتعلق بالخطوات القادمة، ألنھ في الحقیقة 

نھ، فیجب أن یتغیر ھذه كما تعلمون مسودة أولیة للتعبیر الذي سیستمر التفاوض بشأ االقتراح.

  بطریقة أو بأخرى، على ما أعتقد.

إما أن تستخدم النھج الذي  CWGوالجزء اآلخر ھو أنني أود أن أقول شیئا على غرار "الـ 

وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة أو تعمل حسب اقتراح مقبول من الطرفین  IETFنوقش فعلیا بین 

 ومن الطوائف األخرى."

 

 دانیال، تفضل. انیال؟د حسًنا.  ألیسا كوبر:

 

أقترح فقط حذف عبارة "أن تعید النظر  ھذا في غرف الدردشة. نعم. --ھذا  شكًرا لك، ألیسا.  دانیال كارینبیرغ:

العمل وفقا  CWGتطلب من الـ  ICGفي ھذا الجانب من اقتراحھا"، بحیث ُتصبح "إن 

 باتریك. لمعاییر البروتوكول،" الخ، الخ، الخ، الخ، وھذا حلٌّ لمشكلة
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 ھذا اقتراحي. حسًنا.  ألیسا كوبر:

 جون؟

 

كان ذلك االقتراَح الذي كنت سأقدمھ للتو، ولكن حسب رأي یاري، یمكننا أن نضیف أیضا،   جون نیفیت:

وبدال من مجرد "العمل وفقا لمعاییر البروتوكول وأن تعمل مع باقي المجتمعات لمطابقة 

  ول، "لمراجعة مقترحات أخرى."التعارضات التي تم تحدیدھا" یمكننا ق

، ستقوم في الواقع باستعراض المقترحات من المجتمعین اآلخرین ومن ثم CWGلذلك فالـ 

 العمل معا للتوفیق بینھا.

 

سأقوم بإجراء التعدیالت لكن أرید فقط أن أسمع من الجمیع أوال، لذلك تفضل یا  میلتون؟ حسًنا.  ألیسا كوبر:

 میلتون.

 

كما تعلمون،  --إذن إذا لم تكن ستطلب منھم إعادة النظر، فأعتقد أنھ یجب علیك أن تكون  أجل.  ملتون مولر:

و أعلم بشكل واضح نوع الرسائل الذي سیعطینا  CWGأنا أشارك بشكل كبیر في  --فأنا 

كما تعلمون، نھج متوافق، وأعتقد أنھ علیكم قول أكثر من "اعملوا  --النتائج التي نرید، وھو 

  خرین ووفِّقوا بین األمور."مع اآل

أعتقد أن علینا قول إما ما قلُت أو ما قالھ یاري، وھو شيء من قبیل "إلكمال مقترحھا، 

وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة،  IETFإما المنھج المتفق علیھ مسبقا بین الـ  CWGستستخدم الـ 

 لتوفیق بینھا جمیعا."المقترحات التنفیذیة للمجتمعات األخرى وتجد وسیلة ل --أو تراجع 

بعبارة أخرى، أعتقد أنھ یجب علینا إعطاء تعلیمات أكثر دقة، بدل إعطاء ارشادات عامة ثم 

 اذھبوا ووفقوا بین ھذا." نقول "اذھبوا.

 أعتقد أن ھذا ما ھو مطلوب في سیاقنا ھذا.
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 أنا أقوم بالتعدیالت، لذلك َأدیروا قائمة االنتظار.  ألیسا كوبر:

 

 أنا أنظر إلى ما ُیكتب في التعدیالت ألقرر ما رأیي في ھذا، إذن... أنا باتریك. أجل.  لتستروم:باتریك فا

 [ ضحك ]  

  أن الناس، بصفة عامة، سعیدون باقتراح میلتون. --أرى في غرف الدردشة أن بعض الناس 

أنا أفھم  --ولمجرد اإلشارة فالصیغة التي استخدمنا في ھذه التعلیمات أكثُر تحدیدا، وشخصیا 

وھذا مختلف تماما عما أرسلنا للمجتمعین التشغیلیین  میلتون تماما وأوافق شخصیا مع اقتراحك.

كنا نتحدث إلیھم  --كنا نتحدث معھم بشكل عام مثل "المرجو أن توفقوا"  --اآلخرین حیث أننا 

 بطریقة أقل صرامة.

 --حدیدا ھنا بما أن لدینا اتفاقا مع من ناحیة أخرى، ال أرى شخصیا أیة مشكلة في كوننا أكثر ت

 مع االثنین اآلخرین.

 إذن إذا كان الجمیع سعداء بھذا، ھل ھناك شيء آخر؟ حسًنا.

 

 حسنا، أنا لست متأكدة من أني قد ضبطتھ ضبطا تاما، لكني حاولت.  ألیسا كوبر:

 في غرفة أدوبي كونیكت. في غرفة الدردشة. --إذن تكلموا عن التعدیل على 

 

إنھ یعتقد أننا  --أرى في غرفة الدردشة أن دانیال یشیر إلى أننا ینبغي  أنا باتریك فالتستروم.  تریك فالتستروم:با

 حسًنا. لسنا في حاجة إلى أن نكون أكثر تحدیدا.

 

 استمر. جید كفایة.  دانیال كارینبیرغ:
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واسمحوا لي أن  --دشة أن دانیال كارینبیرغ في غرفة الدر --لقد رأیت أن دانیال  نعم. حسًنا.  باتریك فالتستروم:

لننتقل  دانیال كتب في غرفة الدردشة، "ما یظھر على الشاشة جید. أوضح ذلك على التسجیل.

  شكًرا. إلى موضوع آخر."

 ثم ألیسا، الكلمة لكم.  

 

الحق   نفس النھج.التحفظ الوحید الذي لدي حول ھذا ھو لفظ "المنھج"، المجتَمعان لم یتبعا فعال  ألیسا كوبر:

 إذن على الناس التفكیر في ذلك. أن منھجي المجتمعین اآلخرین متوافقان فقط.

 لین؟  

 

ساعة لكي  24تعلیقي یخص شیئا قالھ باتریك سابقا، وأظن أنھ اقترح أن نرجي ھذا األمر مدة   لین سانت. آمور:

نت سأقترح أن نرى ھل الغایر حاضرین ھنا الیوم من فعل ذلك، وك ICGیتمكن أعضاء الـ 

 یرید باقي الحضور اإلرساَل الیوم.

شخصا في ھذه الغرفة أو ما  25لقد ُفحص ھذا األمر بدقة حتى اآلن، من طرف، ال أعرف، 

على أساس مناقشة أجریناھا في مرحلة ما یوم أمس، أعتقد ان ھذا یكفي،  --انھ  یقارب ذلك.

مرة أخرى، لم تكن ھذه مالحظتك األخیرة، فنحن بحاجة لإلرسال عاجال ولیس آجال، ولكن 

 بل كانت مالحظة باتریك سابقا. ألیسا.

 

 استمر. أجل.  ألیسا كوبر:

 

یعتقدون فعال أننا دققنا في األمر بما فیھ الكفایة فبالطبع یمكننا التنفیذ  ICGإذا كان أعضاء الـ   باتریك فالتستروم:

 اآلن.

، كان ذلك أمرا جیدا طبعا، ولكنني أرید أن CWGكلما عجلنا في إیصال ھذا ألعضاء الـ 

 یكون الجمیع مقتنعین بذلك.
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 ھل أحاول إصالح موضوع المنھج المنفرد أم أننا انتھینا من ھذا؟ حسًنا.  ألیسا كوبر:

  --حسنا، أرید 

 استمر. كان روس موندي على قائمة االنتظار. --كان روس على  عذًرا. عذًرا. أوه، روس.

 

 مجرد تعلیق واحد عن القلق الذي أبدیِتھ عن أنھ لم یكن نھجا واحدا. شكًرا لك، ألیسا.  روس موندي:

اعتقد انھ اذا قمت بتغییر عبارة "اعتماد النھج" إلى "اعتماد نھٍج"، سیزول التحدید ولن ُیفھم أن 

 ھناك نھج واحد.

 

 ال بأس. ولكني أستطیع َتَقبُّلھ. قلیال. وھذا محرج --"إذا كان یمكن اعتماد نھٍج اتبعتھ"  حسًنا.  ألیسا كوبر:

سوف نجري التعدیالت النحویة وأعلم أن الناس أرسلوا بعضھا، ثم  --لذلك وجدت  حسًنا.

 --سنراجع لضبط اللغة اإلنجلیزیة، ولكن غیر ذلك 

 إذن ھل ھناك أي اعتراض على ضبط قواعد اللغة واإلمالء ثم القیام بعملیة اإلرسال؟

 .11:15إذن سنطبق ھذا، فھو مقرر اآلن، ودعونا نأخذ استراحة إلى غایة  ع.رائ ال. حسًنا.

  أجل.

 .11:15ولذا فإننا سوف نستأنف على الساعة   

 

 

 

 [ استراحة ]
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 سنبدأ من جدید في بضع دقائق، لذلك تفضلوا بالجلوس من فضلكم.  ألیسا كوبر:

، قبل االستراحة مباشرة، كان لدینا ھذا في الواقع --سنبدأ بـ  شكرا على عودتكم من االستراحة.

 وأنا غیر قادرة على الدخول على أدوبي كونیكت لذلك ال أعلم ھل عاد أم ال. السؤال من دانیال.

وأردت أن  وقال في وقت الحق، كما أعتقد، أنھ أرسل بریدا حول سؤالھ إلى القائمة البریدیة.

برید الذي أرسلت كافیا أو أنك ترید أن تكون أعرف فقط، دانیال، إذا كنت ھناك، ما إذا كان ال

 ھناك مناقشة حول وجھة نظرك.

 

، تبین CWGمن خالل النقاش الذي أجریناه حول التواصل مع ال  --أنا  شكًرا. أھًال، ألیسا.  دانیال كارینبیرغ:

ذیة لي أنھ یجب علینا الرجوع خطوة إلى الوراء والنظر في كیفیة تواصلنا مع المجتمعات التنفی

 كمسألة مبدأ.

ووجھة نظري أنھ من الواضح أن من واجبنا اإلشارة إلى أي قضیة من قضایا عدم التوافق أو 

  المالءمة التي تحتاجھا تلك المجتمعات.

لذلك أعتقد أننا متفقون على ذلك،  ولكن لیس من واجبنا حل ھذه القضایا أو إیجاد حلٍّ ما لھم.

 وقد ناقشنا ھذا من قبل.

و  لول كما فعلنا للتو أو تحدید منھج حول كیفیة التصرف ھو دخوٌل في منطقة رمادیة.اقتراح ح

وأنا ال أقول أننا  ینبغي التفریق بین قولنا أن شیئا ما یجب أن ینفذ وبین اقتراحنا لبعض الحلول.

ه ینبغي أن نقول، ھذ أقول فقط أنھ ینبغي لنا أن نفرق بین األمرین. ال نستطیع اقتراح الحلول.

 .IANAیجب أن ُتحل مشكلة األحقیة بالنسبة السم  -- IANAالمشكلة، أي على سبیل المثال، 

ثم نرجع ونقول أن ھناك العدید من الحلول الممكنة أو ھذا ھو أحد الحلول الممكنة  --ثم نقول 

 لذلك، ونكون واضحین جدا حول ھذا حتى ال نظھر على أننا منحازون لفكرة أو حل معین.

وإذا لم یكن ھناك  وأنھا نتیجة لطریقة عملنا المتفق علیھا. أننا قد وافقنا على ذلك سابقا.واعتقد 

ولكن إذا كانت ھناك اعتراضات، فأعتقد أننا  أي اعتراض على ھذا المبدأ، فقد انتھینا من ھذا.

 شكًرا. یجب أن نحدد موعدا لمناقشة ھذا الموضوع.
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 شكًرا لك، دانیال.  ألیسا كوبر:

ولكن إذا كان ھناك أي شخص یعتقد خالف ذلك، فلیرفع  أننا ال زلنا متفقین على ذلك. أعتقد

 لذلك أعتقد أننا ال زلنا متفقین. ال أر أي أیاد مرفوعة. یده.

 

 شكًرا.  دانیال كارینبیرغ:

 

 شكًرا. جید. جید. حسًنا.  ألیسا كوبر:

رض األمر التالي الذي ُأرسل لیلة نع --، إذا كنا نستطیع أن NTIAلذلك لننتقل إلى ردنا على 

 أمس، سیكون ذلك جیدا.

 .NTIAفقد جلسنا أنا وباتریك اللیلة الماضیة في محاولة للحصول على نص للرد على الـ 

وكما قال في بریده ولكثرة حدوث ھذا األمر، فإنك عندما تشرع في كتابة شيء ما، تظھر لك 

و بالتالي فقد صادفنا عددا من ھذه المشاكل،  ل.العدید من المشاكل التي لم تفكر فیھا من قب

 دعني أقول، فقط أثناء صیاغة ھذا.

أحدھا أننا ال نملك اقتراح األسماء، وبرنامجنا الزمني لوضع اللمسات األخیرة یتوقف على 

إذا كنا سنرسل ھذه الرسالة الیوم، فإنھا ستكون كلھا في صیغة توحي بأننا لم  وقت توصلنا بھ.

 ولكن عندما نفعل ذلك، فھذا ما سیبدو علیھ برنامجنا الزمني. اآلن اقتراح األسماء.نتلق حتى 

 .NTIAفمن الممكن أن نتوصل باالقتراح قبل أن نرسل ھذا الجواب إلى 

لذلك كتبنا الرسالة كما لو كنا قد توصلنا باالقتراح و ونتمنى أن نتوصل بھ فعال ثم نرسل 

 لیل من النص التطلعي ھنا.لھذا فھناك الق الرسالة بعد ذلك.

والمسألة األخرى ھي أنھ یرتبط تنفیذ ھذا األمر على وجھ الخصوص بالجدول الزمني لمساءلة 

CCWG. .تلقینا الكثیر من المساھمات من المجتمعات ومن  وھكذا نستطیع قول الكثیر

ستجابات مع ولكنھ قد یكون من المنطقي محاولة التنسیق الفعلي لال المجلس ردا على سؤالنا.

 ألن قدرا كبیرا من المعلومات حول التنفیذ تعتمد على برنامجھم الزمني. CCWGمساءلة الـ 

یمكن أن نناقش ھذا  فھذا إذن سؤال مفتوح كان لدینا عند نھایة اجتماعنا الصغیر اللیلة الماضیة.
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ما إذا كنا ونتناقش معھم حول  CCWGالیوم، ولكن قد نرغب في عقد لقاء مع رفقائنا في الـ 

 نرید حقا تنسیق الردود.

 حسًنا. إذن بعد ھذا، یمكننا التمریر ربما ألسفل والنظر إلى النص نفسھ.

ھل یحتاج أي شخص  أم أننا بحاجة لبضع دقائق لقراءتھا مرة أخرى؟ ھل قرأ الجمیع ھذا؟

النص ثم إذن سوف نأخذ دقیقتین لقراءة ھذا  نعم، أرى بعض الرؤوس المومئة. لوقت للقراءة؟

 نعود.

 [صمت]

لم نناقش  --مالحظتي األخیرة، لیست فقط حول  آمل أن وقت القراءة كان كافیا للجمیع. حسًنا.

فقط تنسیق الردود ولكن في الواقع ربما إمكانیة إرسال رد واحد، األمر الذي أشار إلیھ باتریك 

 في بریده لكني لم أره.

ا یتعلق بالنص بصفة عامة، واالتجاه الذي لذلك أرغب فعال في آرائكم حول ذلك وأیضا م

 سنسلكھ.

 لدي دانیال على قائمة االنتظار ولكم الكامة.

 تفضل، دانیال.

 

أوال وقبل كل شيء، شكرا جزیال لك  لدي ثالث مالحظات حول المسودة. شكًرا لك، ألیسا.  دانیال كارینبیرغ:

قدمھ الرؤساء في أخذ زمام المبادرة أعتقد أن ھذا مثال جید  ولباتریك ولكل من ساعد على ھذا.

 وما أقول لیس مجرد دیباجة معتادة. والقیام بعمل ممتاز فعال.

 CCWGوألجیب على سؤالك، فمالحظتي األولى، أرى أن التنسیق مع ھیئة مساءلة 

ضروري ضرورة قصوى حتى تكون الردود صالحة وتبدو جیدة ومنسقة، كالذي نقوم بھ 

ما فیھ تناقض، أو بعض األشیاء التي قد تؤدي إلى تناقض ما، فأعتقد أن وإذا كان لدینا  جمیعا.

 لذلك أنا أؤید بشدة التنسیق بین اإلجابتین. من شأن ذلك إلحاق الضرر بالجمیع.

ولكنھا ستبدو  أعتقد أنھا یمكن أن تكون من إجابتین ألنھ تم طرح السؤال على مجموعتین.

 فقط تم إرسالھ من كال الطرفین أو شيء من ھذا القبیل. إذا كانت نصا واحدا --أفضل إذا كانت 
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وأعتقد أن  لذلك فبالنسبة للمسودة على وجھ الخصوص، أعتقد أن ھناك أمر ترتیب بسیط.

النص سیكون أفضل إذا ُقدِّمت ملخصات الردود التي وردت من المجتمعات التنفیذیة ومجلس 

ICANN .على تحلیلنا لھا  

إذن في الواقع، أعتقد أنھ ینبغي تقسیم النص  بالتحلیل ثم ُأعطي الملخص. فكما ھو مكتوب، ابُتدأ

ولكن ھذه نقطة  بعد كلمة "الرسالة" ثم توضع الملخصات ونستمر بعد ذلك مع "مأخوذة معا."

 ولكن أعتقد أنھا أكثر سالسة بھذه الطریقة. ثانویة فقط.

والحاجة إلى  IANAِحمل قسم  مالحظتي الرئیسیة ھي حول الفقرة األخیرة، حیث تتحدث عن

أنا أدرك  .IANAوأعتقد أن ھذا ینبغي أن یوضع في سیاق أعم، ولیس محددا بفریق  الموازاة.

  ولكن اعتقد انھا أعم. كیف تم التوصل الى ھذا، نتیجة تدخل من إلیز.

البشریة أو  ICANNأو موارد  ICANNنقول موظفو  IANAأعتقد أنھ بدل قولنا موظفو 

ھذا القبیل، ونذكر أیضا موارد األطراف األخرى، مثل سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة، شيء من 

 ، وأجزاء مختلفة من مجتمع التسمیة.IETFو

وأعتقد أیضا أن لغة الفقرة األخیرة یجب أن تكون أقوى في القول بأن من الضروري الموازاة 

ن نكون واقعیین في ھذه واتخاذ الخطوات الالزمة في أقرب وقت ممكن، ألنھ من الضروري أ

 المرحلة من برنامجنا الزمني.

بذلك ونحث كل من  NTIAوأرید شخصیا أن أضیف بعض الكالم حول ترحیبنا باعتراف الـ 

 أو نشجع كل من یھمھ األمر على العمل على ھذه الكیفیة. --یھمھ األمر 

 شكًرا.

 

 شكًرا.  ألیسا كوبر:

 وولف أولریك ھو المتحدث التالي.
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 وولف أولریتش یتحدث. شكًرا لك، ألیسا.  أولرییتش نوبین: وولف

 استمتعُت بتحلیلكم لإلجابات التي ُأعطیت من طرف المجتمعات التنفیذیة ومجلس اإلدارة.

 

 شكًرا. عذًرا. ھل تستطیع التحدث أقرب قلیال إلى المیكروفون.  ألیسا كوبر:

 

كما  --وأیضا حسب ما أرى  CCWGمة كما قلِت ھي مساھمة الـ وبالتالي فإن النقطة الحاس  وولف أولرییتش نوبین:

اقتنعت من خالل إجابة مجلس اإلدارة أن ھناك بعض الشكوك فیما یتعلق بالتنفیذ وذلك  --قلت 

 االعتیادیة في ذلك. ICANNبسبب استعمال عملیات 

الجلسات  وطوال ICANNخالل اجتماع  --إذن فھذان العنصران بالغا األھمیة وأتساءل عما 

داخلیا، یمكن أن  المختلفة التي سنجري، وكذلك تلك التي ستجریھا المجتمعات مع المجلس.

نحصل على رؤیة أكثر وضوحا حول ذلك حیث تكون لدینا صورة أكثر وضوحا في نھایة 

  قبل إرسالنا ھذه الرسالة. ICANNاجتماع 

ألولى وأن السؤال ھو متى سنكون أعلم أننا نتحدث فقط عن المسودة ا لذا ھذا ھو سؤالي ھنا.

ھذا،  ICANNأرید أن أقول أنھ ال ینبغي لنا أن نكون جاھزین قبل نھایة اجتماع  جاھزین.

 شكًرا. ألنني أتوقع المزید من الوضوح بشأن ھاتین النقطتین.

 

الیوم ھذا  الرابطة تناقش --لدینا، كما نوقش أمس  ھذه نقطة جیدة. شكًرا لك، وولف أولریخ.  ألیسا كوبر:

وقد أجرى الرؤساء محادثة مع اثنین من أعضاء مجلس اإلدارة صباح  .CCWGاألمر مع 

سیجتمع  --ونحن أیضا  وفي اعتقادي أن ھذه المناقشة على جدول أعمال المجلس أیضا. الیوم.

لذلك أتوقع أنھ بعد كل ھذه المحادثات بین كل ھؤالء  مساء غد. CCWGالرئیس مع رؤساء 

الموضوع، سنكون قادرین على التوصل إلى فھم مشترك لما ستكون أو ال تكون علیھ حول ھذا 

لذلك أعتقد أن الجمیع یعلم أننا نحتاج للتوصل بھذا في وقت مبكر من أسبوع  العملیة.

ICANN. .إذن ھذا أمر مستمر 

 یاري.
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في نھایة  لدي تعلیق بسیط. ثم أوال، أود أن أتفق مع ما قال دانیال سابقا. أنا جاري آركو.  جاري آركو:

أعتقد  .IANAأن جمیع مھام التنفیذ لھا تأثیر على قسم  --أین ھو  --النص، ھناك شيء عن 

  ھذا بیان صحیح، لكنھ یخفي الكثیر من التعقید والمفارقات الكبیرة. --وھذا فقط  --أن ھذا 

مسبقا، كما تعلمون، قمنا  بالنظر إلى أنھ قد قمنا -- IETFوكمثال على ذلك، أعتقد أن اقتراح 

وكانوا راضین، وكل ما كنا نحتاج إلیھ  IANAمع قسم  SLAبمناقشات اتفاقیة مستوى الخدمة 

إذن توقیع واحد مقابل بعض  .SLAعلى اتفاقیة مستوى الخدمة  IANAھو توقیع رئیس قسم 

 األشیاء األخرى التي تتطلب إعادة تنظیم كبرى إلى حد ما.

تخدام عبارات أخرى ھنا، بعض مھام التنفیذ تتطلب موارد كبیرة من قسم لذلك ربما یمكن اس

IANA .أو شيء من ھذا القبیل، سیعكس ذلك الواقَع بشكل أفضل 

 

أالحظ أن إلیز لیس معنا ھنا الیوم وھو أمر مؤسف ألنني أرغب في الحصول على  شكًرا.  ألیسا كوبر:

 ال زال لدینا وقت للعمل على ذلك.لكن من الواضح أنھ  مساھمتھا في ھذا الموضوع.

 إذن مارتین.

 

 معكم مارتن بویل. شكًرا لك، ألیسا.  مارتن بویل:

وأعتقد على وجھ  نعم، بالتأكید أعتقد أني أفھم األشیاء التي قال الناس حول ھذا الموضوع.

  أعتقد أنھ یمكننا رؤیة مسارین حرجین أمامنا. --الخصوص أن المسار الحرج 

سیكون لھ تداعیات خطیرة جدا على  CCWGیسي المشار إلیھ في مشروع الـ الشيء الرئ

  صیاغة وتنفیذ اللوائح الداخلیة األساسیة ووضع اآللیات الجدیدة.

في مقترح  CWGوالشيء اآلخر ھو التأكد من أن لدیك األشیاء األخرى التي تأتي من الـ 

في  CWGلوحیدة التي لدینا من الـ وأقلقني فعال كون الرسالة ا األسماء على وجھ الخصوص.

  .PTIالوقت المحدد ھي كم من الوقت سیستغرق إعداد الـ 

مع  PTIأعتقد أن ھناك الكثیر من األمور األخرى التي یجب أن تحصل باإلضافة إلى إنشاء الـ 

وھذا یشمل وضع لجنة دائمة للعمالء بطریقة ما وحسب اللوائح  الھیكل القانوني الالزم.
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والـ  GNSOسیكون ھناك تأثیر محتمل على اللوائح الداخلیة التي تقوم علیھا الـ  ة.الداخلی

ccNSO.  وستكون ھناك أیضا بعض المتطلبات لمراجعة وظائفIANA. 

وبعد ذلك ستكون أیضا بعض األمور حول التأكد من أننا أدرجنا إمكانیات الستعراض وتحدیث 

التزامات مستوى الخدمة، وتوقعات مستوى الخدمة التي لم یتم وضع اللمسات األخیرة علیھا 

 .CWGبعد في اقتراح 

مني، بل حسب الجدول الز CCWGإذن فاستنتاجي ھو أننا لسنا فقط بحاجة إلى أن نتناقش مع 

ثم نقول:حسنا، حسنا، متى ستبدأ ھذه  CWGأعتقد أنھ سیكون من المفید أیضا أن نناقش 

مع اعتبار أن عددا من تلك األمور،  ما ھو وقت البدایة الذي یناسبكم؟ --متى  األشیاء المختلفة؟

 عیق ولن یمكن، ال وبالتالي، الناس، من الصغیرة المجموعة نفس اھتمام سیتطلب أخرى،مرة 

  .الوقت نفس في ذلك

لذلك أعتقد أننا نحتاج إلجراء حوار موضوعھ ھل نستطیع أن نكون واقعیین حول ما لدینا من 

 شكًرا. األمور.

 

لذلك أنا لست متأكدة  یناقش بعض تلك األشیاء. CWGإذن فالرد الذي حصلنا علیھ من  شكًرا.  ألیسا كوبر:

فقط لإلشارة بذلك للناس ألن  --أعني، أنا فقط  مما سنتوصل إلیھ من خالل مخاطبتھم مجددا.

 ذلك لم یكن السبب في ھذا، وربما یكمن المشكل ھنا.

، ومن المتوقع IFRو CSCیفید بوجود عناصر تنفیذ أخرى مثل  CWGما حصلنا علیھ من 

لم یتم  .CCWGكجزء من عمل ھیئة مساءلة  ICANNأن یتم إدراج ھذه العناصر في لوائح 

 .CCWGالزمني لتنفیذ اللوائح الجدیدة ولكن یجري النظر فیھا بنشاط من قبل  تأكید الجدول

وھذا لم یتم تحدیده  CCWG ومن ھنا جاءت الجزئیة التیي تتمحور حول حقیقة ارتباطھا بالـ

 CSCأساسا، أن إنشاء  CWGبخصوص رسالة  --لكن قراءتي لھذا كانت  حتى االن.

 .CCWGإلكمال تنفیذ أعمال یندرج جمیعھ في الجدول الزمني  IFRو

إذا كان ھذا غیر صحیح أو إذا كان من الضروري إضافة المزید من التفصیل، فیجب أن نقوم 

 إذن، تفضل. لكن تلك كانت قراءتي لما توصلنا بھ منھم. بذلك.
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ھي  GNSOو  ccNSOالتغییرات المحتملة في لوائح  -- CSCإن وجھة نظري ھي أن   مارتن بویل:

على وجھ الخصوص، في حین أن النطاق الزمني  CWGجزءا من اقتراح أمور تعد 

  ، عندما یحین دورھا، سیظل كما ھي.CCWGلمقترحات 

فجوابي ھو نعم، ولكن علینا أیضا التفكیر في أن نتأكد من االعتراف بأن ھناك مجموعتي 

  توصیات قادمة من شأنھا أن تتطلب تغییرات في اللوائح حسب علمي.

بذلك الخصوص، وفي حین أن ھذا من شأنھ أن یحدد لنا  CWGرد النظر في لذلك فبمج

ویساعدنا على فھم المقیاس الزمني للقیام بالعملیة، فعلینا أن تأخذ في االعتبار أن ذلك لیس 

ثم تبرز تلك العملیات الموازیة وصعوبة التأكد من أنك قد حصلت على  األمر الوحید فقط.

 شكًرا. الوقت الكافي للقیام بھا.

 

لقد فھمت اآلن، وأعتقد أنھ ربما یمكننا أن نصل ھذا بالتعدیالت التي اقترحھا دانیال،  حسًنا.  ألیسا كوبر:

كما أن بعض ھذه الكیانات ستتعامل مع  --وذلك لبلورة القضایا حول الموازاة نوعا ما وأیضا 

 ccNSOو GNSOوتشمل  التغیرات المختلفة المتعددة التي علیھم القیام بھا في نفس الوقت

 في قائمة الكیانات تلك.

  --إذن لدي  حسًنا.  

  یاري، ھل ال زلت في قائمة االنتظار؟  

 ال. أولریش، ھل ال زلت في قائمة االنتظار؟-وولف  

 روس ثم باتریك. حسًنا.  

 

 شكًرا لك، ألیسا. شكًرا.  روس موندي:

قریر الحالة الممتاز الذي توصلنا بھ من وأحد األمور التي تثیر قلقي، بعد االستماع إلى ت

، ھو قضیة ردود منظمات المیثاق على كل من تلك CWGو CCWGعالقاتنا المتبادلة بین 

منظمة میثاق، ولذلك علینا أن نكمل  SSACفإن CWG الجماعات، وأنا أعلم أنھ بالنسبة لـ 

كون ردود المنظمات وكیف ال أعلم كیف ست --ردنا األسبوع المقبل، ولكني لست متأكدا من أن 
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كما  --یمكننا إعمالھا في ردنا، فمن الواضح أنھا یمكن أن تؤثر على الجدول الزمني وعلى 

 تعلمون، جدوى مقترحات كل مجموعة من المجموعات حین تجتمع.

ھل أنا اآلن مذعور زیادة عن اللزوم أم أن خوف شخص آخر دفعھ إلیجاد حل مسبق وقد 

 ھرب عن ذھني اآلن؟

 

، فإن الفكرة ھي أننا سوف CWGلذلك أعتقد أنھ بالنسبة للجزء الخاص بموافقة اقتراح أسماء   ألیسا كوبر:

سوف نرسل ھذا بعد تلقینا اقتراح األسماء، وھو ما یعني أن المنظمات  --عفوا  --نرسل ھذا 

 الداعمة واللجان االستشاریة ستكون قد وافقت علیھ مسبقا.

 أننا فھمنا الخطة. --زء، أعتقد أن لدینا لذلك بالنسبة لھذا الج

، فأنا أوافق على أن ھذا بمثابة منفذ طوارئ مفتوح إن لم CCWGبالنسبة لما یخص موافقة  

 تتم الموافقة علیھ، ثم أننا في منطقة رمادیة، إن أستطعنا قول ذلك.

 

حد ما وھو المعیار  إلى CCWGولكن نعتمد أیضا بشكل دوري على مضمون نتیجة اجتماع   روس موندي:

والذي ینص على، كما تعلمون، "یجب القیام بمجموعة  CWGالذي یتم تعریفھ في اقتراح 

 األشیاء تلك بطریقة مرضیة."

  --إذن ھل ستقوم فقط بمالحظة أن   

، ینص CWGأعني، أنا أخمن أن موافقات منظمات المیثاق سیؤثر على ھذا األمر، فاقتراح 

لوضع الذي نعلمھ اآلن، ولكننا نحتفظ بالحق في تغییر ھذه الموافقة بناء على أنھ "ال بأس في ا

 ھل ھذه ھي الفكرة؟ " ثم سنستمر في نفس الحالة؟CCWGعلى ما ینتج عن 

 

نعم، أعتقد أن ھذه ھي الفكرة، وباإلضافة إلى ذلك، فبالنسبة للنقطة التي ناقشناھا في بدایة   ألیسا كوبر:

فیمكن دعمھا من خالل واقع أنھ إذا اتفق  CCWGي اقتراح ف ACو SOالیوم، حول نظر 

ICG  معCWG فإنھ بمجرد إنھاء ،CCWG  "لعملھا، سنسأل "ھل لبى ھذا احتیاجاتكم
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لذا نأمل  .ACو SOوسیجیبون "نعم، إنھ یلبیھا،" وھذه ھي المساھمة التي یمكن أن تنظر فیھا 

 أن تساعدنا ھذه المیزة أیضا.

 الكثیر من االختصارات التي ال أتقنھا، لذلك صححوا لي. لقد قلت للتو استمر.

 [ ضحك ]

 

 إذن باتریك فالتستروم.  باتریك فالتستروم:

 اسمحوا لي أن أبدأ مجددا. --أعتقد  --أعتقد أننا   

شعرت أن  --اكتشفت أمس شیئا واحدا حین جلست مع ألیسا لكتابة النص، فقد انتھى بي األمر 

ع في فخ، وأنا أرى أن األمر الیوم سینتھي بنا كمجموعة إلى نفس الشيء األمر انتھى بي للوقو

وھذا لیس ھو الجواب على ھذه  وھو أننا نحاول تحدید جدول زمني للعملیة برمتھا. نوعا ما.

 الرسالة.

  فالسؤال الذي لدینا ھنا ھو "كم تحتاج من الوقت إلتمام العمل؟"  

  فنحن بحاجة إلى أمرین، في نظري.لتكون قادرا على اإلجابة على ھذا،   

األول ھو تحدید أي من مختلف األمور التي یجب تنفیذھا سیستغرق مدة أطول، كما نحتاج 

 تقدیر الوقت الذي سیستغرقھ.

واألمر الثاني ھو أننا نحتاج فقط ألن نظھر، عن طریق جمع البیانات، أننا نعتقد حقا أن كل أمر 

لذلك فقط عن  علینا النظر في كل التفاصیل نوعا ما.فال یجب  آخر سیجري بشكل أسرع.

  --طریق 

 وذلك برفقة ألیسا وأنتم ترون أننا توقفنا عن الكتابة نوعا ما فجأة. --شعرت بعد كتابة كل ھذا 

 "ما الذي أفعلھ؟ كان ھذا حین قال خاطبني عقلي قائال، "مھال.

تي سوف تستغرق وقتا أقصر بكثیر من لدینا ردود على أشیاء كثیرة حول الكثیر من االمور ال

األمور التي تستغرق وقتا أطول، وھذا یعني أننا یمكن أن تجاھل تلك األمور ألننا ال نعمل على 

 إنشاء جدول زمني.
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وفعلیا فما سیستغرق وقتا أطول  لذلك أعتقد أنھ، نعم، روس، أعتقد أنك محق في ھذه الجزئیة.

ة لي، یدل على أنھ إذا كنا نعتقد أن أي أمر نقوم بھ، ، وھذا، بالنسبCCWGربما ھي مساءلة 

 ، وإجابتنا ستكون سھلة جدا.CCWGبصرف النظر عن التبعیة، سیكون أسرع من المساءلة 

 مثل، "لقد فزنا بالفعل"، ألیس كذلك؟

 [ ضحك ]  

 

معھم ونقول: "حسنا، في  لذلك فھذا یعني أنھ في واقع األمر، ربما علینا فقط أن نذھب ونتحدث  باتریك فالتستروم:

 انتھى. " ثم "حسنا، نحن نثق بكم یا رفاق."،أي تاریخ في نظركم

 شكًرا. مرة أخرى، أنھ لیس علینا إنشاء جدول زمني، حسنا؟ --لذلك أعتقد 

 

 میلتون، تفضل.  ألیسا كوبر:

 

ینبغي علینا أساسا النظر  في رسالتك األولى، باتریك، ھو أننا 2لذلك ما أفسره على أنھ البدیل   ملتون مولر:

تقدیم  --من حیث النظرة الشاملة للعملیة كلھا ألننا البوابة النھائیة لـ  NTIAاالستجابة للـ --في 

 .NTIAاقتراح إلى 

  --ولذا یجب أن نكون منطقیین   

على أنھا أبطأ جزء، وھو ما أتفق معك فیھ، فنحن نقول لالري  CCWGإذا كنت قد حددت 

و (ب) أن  CCWGتتوقع (أ) أن كل ھذه األمور األخرى یمكن أن تتم قبل أساسا، "نحن 

CCWG  أن عملھم مقبول بالنسبة لـ --ھي الجزء األبطأ وعلینا التحقق من أن، أنCWG 

أو  أكتوبر. ماذا قلت؟ --قبل أن نقدم اقتراحنا النھائي، ونحن نقدر أن، أن ذلك سیكون في "

 فقنا؟ات أو أي تاریخ كان. 2016یولیو 

 إذن ھذا یبدو لي منھجا مقبوال، وال یعد كثیرا ما ذكرتھ حالیا في ھذه الرسالة بالضبط.

 إذن ھل یعني ذلك أنھ علینا صیاغة ھذا اآلن أو أننا سنجتمع للقیام بذلك حسب القائمة أم ماذا؟
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 اسمحوا لي أن أحاول الرد على ذلك.  باتریك فالتستروم:

 لم یكتب ألنني غفوت، حسن؟ 2البدیل  .1لذي تراه كان البدیل النص ا ال، ھذا صحیح تماما.

 [ ضحك ]

من ناحیة أخرى، كما قال الناس، وأعتقد أنھ صحیح تماما، سیكون ھناك الكثیر من النقاشات 

وسنعرف بشكل أكثر تفصیال یوم  علىیكم جمیعا التحدث داخل مجتمعاتكم. خالل ھذا األسبوع.

، مما یعني CWGا في ذلك، مثال، رد منظمات المیثاق ألسماء الخمیس، األسبوع المقبل، بم

أنھ في أسبوع من اآلن، سنكون في وضع أفضل بكثیر، وھو ما یعني أنني ال أشعر أن علینا 

 اآلن. 2البدیل  --تحضیر مسودة 

 -حال یمثل المسار القادم نحو األمام، ویبدو أن ھذا ھو ال 2نحن بحاجة إلى مناقشة ما إذا كان البدیل 

ثم نحن، بصفتنا رؤساء، یمكننا أن تتخذ إجراء  ألنني لم أسمع أي شخص آخر یقول أي شيء آخر.

لدینا اجتماع ھناك،  سوف نناقش ذلك یوم الخمیس من االسبوع المقبل. --في نھایة االسبوع المقبل 

 ة شيء ما.إنھ اجتماع عمل یوم الخمیس المقبل، للحدیث عن نفس األمر مرة أخرى، ومن ثم صیاغ

 ھذه تعتبر خطوة إلى األمام.  

نسیت قول شیيء واحد المرة السابقة وھو أنھ في االجتماع الذي عقدناه ھذا الصباح، برز أحد 

، وھو وجود بعض اآلثار القانونیة المترتبة على سریان NTIAالتفاصیل في المناقشات مع 

شیاء كجزء من عملیة االنتقال بحیث بجب القیام ببعض األ ICANNو NTIAمفعول العقد بین 

والتي یمكن القیام بھا بالفعل قبل أن تنتھي مدة العقد الحالي نوعا ما، ولكن ال یمكن ذلك بالنسبة 

 اتفقنا؟ لبعض األشیاء التي لھا آثار قانونیة.

لذلك فكل مجتمع من المجتمعات التي تفكر بموعد تنفیذ قائمة األمور التي یجب أن تنفذ، 

خالل فترة سریان مفعول العقد، بینما یمكن أن  --ا یكون قد نفذ بالفعل قبل العـوبعضھا ربم

تضطر األمور األخرى التي لھا أثر قانوني لالنتظار حتى یقع االنتقال بالفعل، ألنھ إذا كان ھذا 

، مما من ICANNو NTIAھو الحال فكل ما یتم تنفیذه من شأنھ أن ینتھك العقد الحالي بین 

الكثیر من العمل القانوني، ونحن ال نرید حقا أن نمضي الوقت في  --طلب الكثیر من شأنھ أن یت

 نرید، عوض ذلك، أن نجري االنتقال في أقرب وقت ممكن. ذلك، ألیس كذلك؟
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ھو  ICGلذلك، مرة أخرى، ھذا سبب آخر یجعلني أعتقد أن أفضل شيء یمكننا القیام بھ في 

علینا محاولة تحدید األمور المدرجة في قائمتنا التي  آسف. --مجرد محاولة تحدید وإزالة 

 ستكون أسرع بكثیر من المسار األبطأ، ثم تجاھلھا، ألنھ ال یتوجب علینا الخوض في التفاصیل.

 أما إنشاء جدول زمني رئیسي لمشروع االنتقالیة بأكملھ، فھذه لیس مشكلتنا.

 

 لین؟  ألیسا كوبر:

 

في  2قتراح باتریك بالمضي قدما، ویمكن أن نكمل ھذه الرسالة بعد متابعة البدیل أود أن أدعم ا  لین سانت. آمور:

 اجتماعنا یوم الخمیس.

أود أیضا دعم تعلیقھ السابق ألطلب أنا أیضا أن نحاول فصل ترتیبات العمل عن الترتیبات 

 التعاقدیة التي ربما تكون مرھقة.

ى استعداد للمضي قدما والبدء في تنفیذ عل RIRأعني، إذا كانت سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 

اتفاقیات مستوى الخدمة، فباعتقادي أن تلك ھي األمور التي تمثل جزءا من التطور الطبیعي 

"االحتراف" لیست ھي الكلمة الصحیحة،  --الـ  --لمسار العمل، والتي ستدعم بالتأكید زیادة 

ات، واعتقد أن ھذه ھي نوعیة ولكن االحتراف مع بعض الترتیبات األساسیة بین المجتمع

 األمور التي یجب أن ندعمھا.

ولذلك یمكنكم أن تحاولوا التمییز بین ما ھو ترتیب على مستوى األعمال وما یبدو أكثر كعنصر 

 الحالي. NTIA/ICANNتعاقدي لعقد 

 لذا یجب التمییز بین ھذین.  

 

 دانیال؟  ألیسا كوبر:
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 .شكًرا لك، ألیسا  دانیال كارینبیرغ:

  لدي تعلیقان.  

حاولت أن ألتقط ذلك بأسلوب من األسالیب وقد  األول حول ما أشار لھ لین وباتریك إلیھ للتو.

اقترحت ذلك للتو على القائمة البریدیة وأنا ال أود أن أكرره ھنا ألن صیاغة المسودة سیجري 

بار، فالموضوع األسبوع المقبل، یوم الخمیس، ولكن یمكنكم أن تأخذوا ذلك في عین االعت

 یتحدث حول النقطة التي أثارھا باتریك ولین بالضبط وأنا أتفق معھما.

ھو المسار  CCWGثانیا، أعتقد أننا إذا ذھبنا إلى إجابة تقول أن علینا تحلیلھا وأن مساءلة 

كما تعلمون، في المسار الحرج للتخطیط، فأعتقد أننا یجب أن ال  --أعني، األطول  --الحرج 

 لك بشكل كبیر ولكن یجب إدراج األسلوب الخاص بتحلیل الجزء المتعلق بنا منھ.نختصر ذ

أعني،  أوال وقبل كل شيء لكي نظھر أننا جدیون في ھذا الموضوع. لغرضین. --ھذا فقط لـ

والثاني ھو أن نعترف بالجھد الذي بذلتھ المجتمعات التنفیذیة  بعد قیامنا بعملنا على أكمل وجھ.

 في ھذا عن طریق إجابتنا. ICANNومجلس إدارة 

 إذا أھملنا ذلك فقط، أعتقد أنھ سیكون سیئا. --كما تعلمون، إذا   

 شكًرا. إذن ذلك األسلوب یجب أن یظل ساریا.  

 

 وشكرا إلرسال ذاك النص. شكًرا.  ألیسا كوبر:

ال تعني بالضرورة أننا سنحذف الشرح الذي حصلنا علیھ من  2أعتقد أن فكرة البدیل 

وفرت ھذا التأطیر ووضحت،  --أعطت  --مجتمعات األخرى لكني أعتقد أن مقدمة الرسالة ال

كما تعلمون، أن الخطوات التي من شأنھا أن تأخذ وقتا أطول ھي تلك التي تتعلق بعمل 

CCWG حسب الوقت المتوقع إلتمام ذلك، والذي ھو اآلن، كما تعلمون، یونیو أو یولیو من ،

تند على ما حصلنا علیھ من جمیع المجتمعات كوسیلة لشرح لماذا نعتقد ، ومن ثم نس2016عام 

ستقع عاجال، وبالتوازي، ومن ثم استخدام نص المقدمة  --أن جمیع الخطوات األخرى ستكون 

ھذه ھي الرؤیة التي أملكھا إلعادة  بشأن الموازاة والقیود الزمنیة على المجموعات المعنیة.

التفاصیل من المجتمعات، ستظل في  --زء األوسط، باإلضافة إلى وبالتالي فإن الج الكتابة.

 الرسالة.
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 روس موندي.  

 

 معكم روس موندي، للتسجیل. شكًرا لك، ألیسا.  روس موندي:

  --أحد األمور التي أذھلتني حول   

أن للعقد الساري المفعول خیاران قیاسیان على مستوى عامین بالنسبة للجزء الذي یمكن أن ینفذ 

منھ، وأنا ال أعرف ھل نعلم القدر الكافي لنعرف الموعد الممكن لتاریخ االنتھاء المتوقع لجمیع 

األنشطة، ولكن فترة عامین بالنسبة للتمدیدات تعتبر طویلة جدا، وتقسم ھذا العقد ألجزاء كما 

سبق وقلت أمس في مناقشتنا مع بول ھو مھمة مستحیلة تقریبا، ولكن قد یكون من األجدر 

وسیلة مناسبة لسرعة  --أن تشیر إلى أن تمدید العقود لفترات أقصر قد یكون مناسبا  ICGلـل

 االنتقال، ألن مدة عامین في كل فترة ھي فترة زمنیة طویلة جدا.

 وأنا أعرض ھذا اآلن أمام الزمالء للتفكیر بأخذھا في عین االعتبار فقط.

 

 مایكل، ھل لدیك فكرة؟  ألیسا كوبر:

 

حسنا، أنا أتفق تماما، وأعتقد أنھ حتى إن ظھر اآلن أن مدة العامین ھي الخیار الوحید، فأعتقد   بل:مایكل نای

 أن األطراف المتعاقدة یمكنھا تغییر ذلك.

 لذلك أعتقد أن فترات أقصر ستحافظ على الضغط نوعا ما وأنا أتفق تماما مع ما قلتھ.

 

 أتفق معھ فیھ. --دشة إذن لقد قال میلتون شیئا في الدر  ألیسا كوبر:

ولكن ، أعني أنا أتفق بالتأكید حول منطق وجود فترات تمدید العقد بمدد زمنیة أقصر --لذلك أنا 

 مشكلتي مع وجود ھذا في ھذه الرسالة ھو أننا لم نسأل حول ذلك وانھ لیس حقا من صالحیاتنا.
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اتفقنا جمیعا على أن انھا لذلك أعتقد أننا ال ینبغي أن نضمن ھذا في ھذه الرسالة، حتى ولو 

 استمر. فكرة جیدة.

 

 أتفق تماًما مع ذلك.  مایكل نایبل:

 

 كنت تتفقین مع ذلك أیضا، على ما أعتقد. --وكیث، ھل أنت  حسنًا، حسًنا.  ألیسا كوبر:

 أي أفكار أخرى حول ھذا الموضوع؟ حسًنا.

وفر لدینا المزید من ما ستقوم بھ أساسا ھو االجتماع مرة أخرى یوم الخمیس عندما تت

 المعلومات وننطلق من ھناك، على ما أعتقد.

یونیو ونحن مطالبون باإلجابة بحلول نھایة یونیو، لذلك ستكون  25إذن عملیا، فالخمیس ھو 

الذین سیقومون بالمراجعة، أي ربما خالل عطلة  ICGنقطة تحول سریعة فیما یخص أعضاء 

أو شيء من ھذا القبیل، ولذلك تذكروا أننا نود  ICANNنھایة االسبوع التي تلي اجتماع 

 الوصول إلى ذلك.

وقد توجھت الرسالة للرؤساء فقط، لذلك فمن الناحیة النظریة نستطیع التصرف، كما تعلمون، 

، ولكننا بالتأكید نرید من الجمیع أن یدعموا كل ما ICGمن دون دعوة إجماع طویل األمد من 

 تذكروا ذلك. نقوم بإرجاعھ في المقابل، لذا

كنا من المقرر أن نتناول الغداء  لذلك فسنطبق جدول أعمالنا الیوم بحذافیره، وھو أمر جید.

 ھل ھو متوفر أم غیر متوفر؟ --، ولم 12:30ابتداء من الساعة  --على الساعة 

 

 (بعیًدا عن المیكروفون.) متحدث مجھول: 
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ألننا یمكن أن نتناول الغذاء اآلن،  --ي مما إذا كان ھل یمكن أن تتأكد أجل. ھل ھو موجود؟  ألیسا كوبر:

 --فقط  --ومن ثم لدینا فقط  ربما.

وبعد ذلك سوف نناقش نقاط الحوار لدینا لھذا األسبوع بعد تناول  ستناول وجبة الغذاء. حسًنا.

 .01:00نعم،  -في  .01:00إذن سوف تستأنف في الساعة  أجل. الغذاء.

 

 [ استراحة الغداء ]

 

 تذكیر خمس دقائق. یمكننا أن نبدأ في خمس دقائق.  تریك فالتستروم:با

 تفضلوا بالجلوس.

إذن فالبند الرئیسي في جدول األعمال بعد ظھر ھذا الیوم ھو أن نمر على نقاط النقاش  حسًنا.

 أنجزتھا أنا وألیسا أمس، وقد أنجزت معظمھا. --التي  --الني دونتھا 

 ن جمیعا متعبون.یا إلھي، نح دونتھا. حسًنا.

في بریدكم  --آمل أن كل واحد منكم یستطیع قراءة المعلومات أو أنھا متوفرة لكم  حسًنا.

 اإللكتروني.

والطریقة التي حاولت شخصیا أن أتبعھا للقیام  إذن ما حاولت القیام بھ ھو تدوین نقاط النقاش.

ل التوصل إلى األسئلة التي كنا ھي أننا نحاو SSACبذلك، الطریقة التي نتبعھا للقیام بذلك في 

  نتصورھا ثم نحاول كتابة األجوبة.

لم ال ننتقل من واحدة ألخرى أو نقرأھا  -لكننا نستطیع  ال أعلم ھل كان لدیكم الوقت لقراءتھا.

ما فعلتھ ھو  جمیعا قراءة واحدة لمعرفة ما إذا كانت لدیكم أیة اقتراحات بشأن التغییرات.

یستند  --اط القرار واالتفاقات أمس وحاولت التوصل إلى سؤال أدى إلى محاولة المرور على نق

 النص الذي كتبتھ أساسا على اتفاقیات أمس.

 ؟CWGھل واجھتكم أي مشاكل في عملیة اقتراح أسماء  إذن في البدایة أبدأ بأولھا: ھا ھو.

و، في الواقع،  جاریة.وما حاولت أن أشیر إلیھ ھو أننا في الواقع كنا نناقش قضایا العالمات الت
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علینا أن  --ولذلك ربما ھذا ما یجب علینا أن  فقد قمنا فقط بإرسال ما اتفقنا علیھ ھذا الصباح.

 نضبط النص وفقا لذلك.

 ، فألیسا ستقوم بكتابة نص مختلف، ویمكن أن نعود إلى ذلك.-أ-إذن فیما یتعلق بالشق األول 

 ومن ثم ننجز النص.ونحن نقوم بالتحریر حین ال نكون متصلین، 

ال.  ؟NTIAھل تتوفرون على كل البیانات التي تحتاجونھا للرد على الرسالة الواردة من  ب:

كما قلنا صباح ھذا الیوم، سنقوم على األرجح االنتظار لمزید  بالطبع، نحن ال نزال نجمع البیانات.

قوم بجمع البیانات خالل وعندما ن سنرى في نھایة األسبوع واقع األمر بالفعل. من المناقشات.

 ، وبعد ذلك سنرى ما سنفعلھ بالنسبة لإلجابة.ICGاألسبوع المقبل، فسنقدم تلك المعلومات إلى 

 ھل من تعلیقات على ذلك؟  

 بول؟  

 

یبدو الجواب قصیرا جدا،  .-أ-وكنت أتساءل حول السؤال  معكم بول ویلسون. مرحبا، باتریك.  بول ویلسون:

سأندھش إن لم تكن  --لكن ھناك  ن كل ما تمت مناقشتھ أمس، بطبیعة الحال.وأنا لست متأكدا م

ربما ھذا نوع القضایا التي ستضیفھا  أو لجنة العمالء أو أي شيء. PTIھناك مسائل تتعلق بـ

 ألیسا.

أو قضایا  CWGولكن، في الواقع، إذا كانت القضایا الوحیدة التي نتعامل معھا ھي لغز 

أنا فقط متفاجئ قلیال لمثل ھذا الجواب  ، فإن ذلك یبدو جیدا بالنسبة لي.IANAالعالمة التجاریة 

 القصیر.

ولكن ھذا لیس واضحا على اإلطالق ال  ، فأفترض أن الرسالة تخص التنفیذ.-ب-وفیما یخص 

إذن إن كان ھذا سیكون نوعا من األسئلة الشائعة، فأنا أقترح أن  من السؤال وال من الجواب.

مثال، ما  ي رسالة نتحدث عنھا، وربما نوع البیانات التي ال یزال جمعھا جاریا.یتم توضیح أ

 ھذا كل ما في األمر. شكًرا. إذا كانت البیانات المتعلقة بالتنفیذ واآلثار، والقضایا، كما أعتقد.
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  شكرا جزیال لك، بول.  باتریك فالتستروم:

یجب أن تشیر إلى المسألتین معا، فقد  -أ-ن اآلن، ما دمت قد أشرت لھذا، فأنا أوافق على أ نعم.

وجدنا المسألة المتعلقة بالعالمة التجاریة ولكن نحن أیضا نعمل على التقییم المسبق، وھو ما 

 یعني أننا نمنع أنفسنا نوعا ما من إصدار حكم نھائي بشأن االقتراح.

 ھل فھمتك بشكل صحیح؟ --ھل ھذا 

 

وبعبارة أخرى،  .CWGھناك الكثیر مما ینبغي النظر فیھ مع  تماما. ھذا منطقي نعم، رائع.  بول ویلسون:

 شكًرا. ھذه لیست اجابة شاملة.

 

عندما دونت ھذا فأنا لم أكن أتصور أنھ  --، اسمحوا لي أن أقول أنھ لمجرد -ب-وفیما یتعلق بـ   باتریك فالتستروم:

ما نقوم بھ متاح، بما في ذلك  بالطبع، كل سیندرج ضمن األسئلة الشائعة التي سننشرھا كتابة.

  المسودات وھو ما یعني أن الجمیع یمكنھم االطالع على ما قمنا بكتابتھ على أي حال.

الفكرة وراء ذلك ھو أن یمثل نقطة االنطالق للنص الذي یمكننا استخدامھ عندما  --لكن ذلك

 نتحدث إلى الناس ونطرح األسئلة.

 --وأنا أنظر إلى منال اآلن  --دما كتبنا األسئلة الشائعة وبطبیعة الحال، فنحن جمیعا نتذكر عن

في صیاغة األسئلة واألجوبة  ICGكم من الوقت نرید أن نمضیھ نحن أعضاء  --كم یمكننا 

  الشائعة.

ھذه مجرد أمثلة من األسئلة واألجوبة التي یمكننا أن نبني  واسمحوا لي أن أشجع الناس فقط.

وبطبیعة الحال، ال  یتنا محاولة للعثور على شيء صحیح مطلقا.ولم یكن في ن ردودنا علیھا.

 ینبغي أن یكون ھناك أي شيء خاطئ أیضا.

، نعم، یمكن توضیحھا على أننا نتحدث عن رسالة األمین NTIAحتى فیما یتعلق برسالة 

لذلك، نعم، یمكن أن یتم توضیحھ بشكل  ھذا ما كنا نتحدث عنھ. .ICGستریكلینغ لرؤساء 

 أفضل.

 لین؟  
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  شكًرا لك، باتریك.  لین سانت. آمور:

وأنا أتساءل إذا  أوال، أعتقد أن ھذا شيء عظیم وجید، وأنھا بدایة جیدة. --وأنا أتساءل إن كان 

، فھذه عبارة عن سلسلة CWGلذلك، مثال، في فضاء  كان من المنطقي جمعھم حسب الفئات.

اس في ھذا المجتمع أو ذاك في اجتماع ما، من التعلیقات أو األسئلة بحیث أنھ إذا كان الن

ولكن  ستتوفر لھم مجموعة نقاط الحوار المكتوبة كلھا، وأنا ال أتوقع أن الجمیع ھنا سیقرؤھا.

ھذا من شأنھ أیضا أن یمثل المكان الذي وضعت فیھ المواقف المعلنة في الوقت الراھن حول 

PTI. ھ من المجموعة ھنا.ومن المحتم أن یكون ھذا سؤاال واضحا یطرح نفس 

ألنھا تنتظر  ICANNفي ھذه المرحلة تعتزم مواصلة العقد مع  IETFإلى ھنا یمكن القول أن 

 في الوقت الراھن. IETF، ونحن ال نرى أي آثار القتراح PTIمزیدا من التفاصیل حول 

  أعني، ھذا ملخص رفیع المستوى حقا.

وربما ھذه وسیلة مختلفة  ى ھذا المجتمع.ولكن تلك ھي األسئلة التي أعتقد أنھا ستطرح عل

 لتوضیح جمیع النقاط بطریقة تساعد حقا على تقدمھ إلى األمام.

 

واسمحوا لي االقتراح ألن نبدأ بالمرور على ھذه  --ھل یجب علینا إذن  أعتقد بأنھا فكرة جیدة.  باتریك فالتستروم:

  ن.األسئلة ثم یمكننا تولي مھمة إعادة ترتیبھا، أو أیا كا

ھذا في األساس ما  إنھا مكتوبة في الترتیب الذي حدث وكان مدرجا في مالحظات یوم أمس.

 ولكن دعونا نأخذ في عین االعتبار، أننا نقوم بتجمیعھا. جعلھا في ھذا الترتیب.

وھذا یرتبط أیضا بمسألة الجدول الزمني الذي  ؟NTIAمتى أرسلتم ردا على  :-ج-السؤال 

نشیر ھنا إلى أننا نقوم بصیاغة ومناقشة الرسالة في  --ونحن فقط  كلنغ.اقترحھ األمین ستری

 في االجتماع ھنا في بوینس آیرس. ICGالجلسات التي عقدتھا 

 منال؟

 

إنني أدرك انھ لیس خطابا مكتوبا، ولكن أال تجدر اإلشارة كذلك إلى أن الموعد المستھدف ھو   منال إسماعیل:

 نھایة یونیو؟
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 ھذه إضافة جیدة، نعم. نعم.  روم:باتریك فالتست

ونعم، نحن ندرك،  لذلك، نعم، ألن ھذا السؤال المثال یستفسر فعال عن جدول زمني محدد.

 لذلك ھذا أمر یمكننا قولھ أیضا. بالطبع، أن الموعد المستھدف ھو نھایة یونیو.

 مع عدة أسئلة. مثل ما أشرت، لین، إنھ یتداخل .CW، وھو یعود القتراح أسماء -د-ثم السؤال 

  لذلك فھذا أمر ینبغي أن ننقلھ إلى أسئلة أخرى حیث تكون المسألة محددة أكثر.

أقترح أن نشیر إلى أنھ، أوال  --حاولت أن أشیر إلى  ؟CWGھل بدأنا بتقییم اقتراح أسماء 

ولكن على الرغم من أننا ال نتوفر على اقتراح  وقبل كل شيء، ال یوجد لدینا اقتراح نھائي.

النھائي، لدینا مجموعة تطوعیة تعمل على تقییمات فردیة أو ربما ینبغي أن یطلق علیھ التقییم 

 المسبق القتراح األسماء بینما یتم تمریر ذلك إلى المجتمعات التشغیلیة.

 وألیسا تسحل المالحظات.  

ضح كما یجب أن یو --والمقصد ھنا كان حول  ھل بدأت بتقییم المقترحات الثالثة؟ :-ھـ-

السؤال أیضا ما إذا كنا قد بدأنا في تقییم االقتراحات الثالثة معا، وما إذا وجدت تداخالت 

 باإلضافة إلى جمیع المتطلبات األخرى التي نتحدث عنھا.

لن نبدأ في ذلك قبل أن نحصل على  --نحن لم نبدأ  --وما سمعتھ باألمس ھو أنھ، ال، نحن 

كما قلنا في السؤال السابق، نحن ال نتوفر على  --ني أننا االقتراحات الثالثة كلھا وھو ما یع

ولكن أعتقد أننا یمكن أن نشیر إلى أنھ لدینا مجموعة  النھائي بعد. CWGاقتراح أسماء 

 تطوعیة من شأنھا أن تبدأ في القیام بالتقییم الفردي حالما یتوفر االقتراح المشترك.

 بول؟

 

وبقیة الردود كذلك، أنھ كلما  -ھـ-وربما  -د-حول  --نال في كال أردت فقط أن أعقب على م  بول ویلسون:

استطعنا إعطاء المواعید المستھدفة أو التواریخ المتوقعة ألي من ھذه العملیات، فسیكون مفیدا 

ألنني أعتقد ھذا سؤال ثانوي واضح نوعا ما بالنسبة لكثیر من اإلجابات، فال یتعلق األمر بما 

لذلك أعتقد أن توفیر مواعید إشاریة أو ملتزمة كلما  متى تقومون بھ.تقومون بھ فقط ولكن ب

 أمكن سیكون مفیدا.
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ھذا أمر یمكننا القیام بھ بالنسبة التواریخ التي اتفقنا حولھا أیضا  نعم، أوافق. شكًرا جزیًال.  باتریك فالتستروم:

ولیو بالنسبة للتقییم المسبق ی 7في الواقع، قلنا إن التقییم الفردي أجري، كما أعتقد، یوم  أمس.

، نعم، 15أو  14أما التقییم المشترك فسیتم بعد أسبوع واحد من ذلك أي یولیو  CWGألسماء 

 شكًرا لك، بول. كما نأمل. CWGشریطة أن نحصل على النسخة النھائیة من اقتراح أسماء 

 شكًرا. ھل بإمكاننا التحرك إلى األسفل رجاًء؟

 ملتون. ى علم بذلك.لم أكن عل آسف، میلتون.

 

 فانطباعي ھو أن قمنا بتقییم اثنین منھم. ھل بدأت بتقییم المقترحات الثالثة؟ لذلك عندما تسأل:  ملتون مولر:

وفي الواقع فقد یكون  قد ترغب في توضیح ذلك. إذن أنت تتحدث عن الثالثة معا، ألیس كذلك؟

 المقترحات التي لدینا.من المفید أن تضیف في إجابتك أننا فعال قمنا بتقییم 

 

ھل  أو ما قصدتھ في سؤالي باألمس كان: --ما كنت أفكر  --ما كنت  ھذه نقطة جیدة، نعم.  باتریك فالتستروم:

لذلك  كما قلت، ھل بدأت بالنظر في التداخالت أو الفجوات بین االقتراحات الثالثة. --بدأت 

 فھذا حقا ما نصبو إلیھ. 

 د قمنا بتقییم اثنین منھم، نعم.فق ولكن أنت محق تماما.  

 بول، ھل ھذه الید كانت مرفوعة في السابق أم أن لدیك تعلیقا؟

 

 كانت مرفوعة في السابق.   بول ویلسون:

 

 شكًرا.  باتریك فالتستروم:

أتصور بأننا سنتوصل إلى ذلك خالل  كیف ستكون عملیة التعلیق العام؟ السؤال ھو: -و-

 عرفوا وقت وكیفیة تقدیم التعلیقات.یرید الناس أن ی األسبوع.
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لدینا مجموعة تطوعیة تنظر في صیاغة  أعتقد أنھ علینا القول بأننا ما زلنا نناقش التفاصیل.

 وأرى أن لین تقترح علینا أن نتوقف عند ھذا الحد. أسئلة التعلیق العام.

 

انھ أمر  جیھ الردود في اتجاه مشترك.أعني أني أعتقد أنك لم تكن تقصد المساعدة في تو نعم.  لین سانت. آمور:

 أود فقط وقفھ بعد تعلیق العام. مضلل.

 

 ربما كنت أنوي ذلك.  باتریك فالتستروم:

 [ ضحك ]

وفیما یتعلق بفترة التعلیق العامة، فالسؤال ھو كم علینا أن نتحدث حول  ال، أعتقد أنك محق.

ي، بطبیعة الحال، ھو متى یكون ھذا السؤال التال تماما كما استفسر بول عن الوقت. --الوقت 

وإن كنت أتذكر، فعندما كنا نناقش الجدول الزمني أمس، في جدولنا الزمنیا، ظننا  التعلیق العام.

إذا كنت أتذكر بشكل صحیح ما تحدثنا عنھ باألمس، كنا نفكر بمناقشة التعلیق العام بالتفصیل  --

والثاني كان  .CWGأمر یتعلق باقتراح أسماء كان أول  في المؤتمر الھاتفي الثالث في یولیو.

 والثالث كان حول فترة التعلیق العامة. یتعلق بالتقییم المشترك.

 منال.

 

ولكن أود أیضا أن أطرح التساؤل عما إذا كان یجب أن  أوال، أنا أؤید اقتراح لین بالطبع.  منال إسماعیل:

  امة واحدة فقط.تخطط لفترة تعلیق ع ICGنضیف سؤاال حول ما إذا كانت 

 أعتقد أن لدینا إجابة على ھذا، وھي أننا ال تنوي تكرار التعلیق العام بحسب المقترحات الفردیة.

ونتوقع أنھا لن تستغرق إال فترة  ونحن نتوقع أن الناس سوف یعلقون على االقتراحات بمجملھا.

 ا دعت الحاجة الى ذلك.تعلیق عام واحدة ال أكثر ولكننا ال نستبعد الخیار اآلخر، أعني، إذ
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 نعم، شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 ألیسا؟

 

فقط ردا على آخر ما قلتھ، باتریك، فأنا ال أعتقد أننا لم نقرر متى سنناقش أسئلة التعلیق العام   ألیسا كوبر:

ومجرد معرفة أن لدینا وقتا محدودا للمكالمات في یولیو، أوال وقبل كل شيء،  بشكل كلي.

  لینا بالتأكید أن ننجز بعضا من ھذه األمور في القائمة البریدیة.فسینبغي ع

ثم ثانیا، فأنا ال أعتقد أننا بحاجة فعال لاللتزام المبالغ فیھ في ذلك األمر ألنھ یحتاج فقط إلى أن 

لذلك فیمكن أن نقوم بذلك مبكرا في  قبل فتح فترة التعلیق العام. --یتم قبل فترة التعلیق العام 

  ولكن أنا أفضل أن ال نلتزم. أو ال نقوم بھ.یولیو 

لذلك نحن نعرف أن ذلك سیتم  واألمر الذي التزمنا بھ ھو القیام بفترة التعلیق العامة في أغسطس.

 في ذلك الحین بطریقة أو بأخرى، سواء أكان ذلك عن طریق قائمة بریدیة أو مكالمة ھاتفیة.

 

ك حول أننا ینبغي أن نقول شیئا حول إطار أغسطس الزمني، وأننا إذن ھل یتمحور اقتراح  باتریك فالتستروم:

 نتصور أن التعلیق العام وفقا لجدولنا الزمني، سیكون في وقت ما في أغسطس؟

 

 ال بأس.  ألیسا كوبر:

 

 حاولت --والجواب ھنا ھو ال، ولكن محاولة إیجاد  ھل بدأت في كتابة االقتراح المشترك؟ :-ز-  باتریك فالتستروم:

فریق صیاغة مشتركة  --لدینا مجموعة  إیجاد تعبیر مناسب لإلخبار بأننا نستعد للقیام بذلك.

ولكن بما أنھ أمر  ربما ھذا أمر ال ینبغي علینا قولھ. لتمھید / مقدمة / ملخص تنفیذي لالقتراح.

 قد قررناه وبما أننا نتوفر على فریق الصیاغة، فلماذا ال نذكر ذلك.

 منال؟  
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یجب أن نعلم أیضا أن المقترحات الفردیة الثالثة ستلحق كما وردت من قبل المجتمعات   ماعیل:منال إس

 التشغیلیة؟

 

شخصیا ال أرى أیة مشكلة أن أقول ھذا في إطار اإلجابة ألن ھذا أمر اتفقنا علىھ، وھو أنھ   باتریك فالتستروم:

یبدو األمر اآلن، إن  أو بأخرى. ینبغي علینا المرور على االقتراحات الثالثة كما ھي بطریقة

الصحیحة، أننا تحدثنا عن توفرھا كمرفق أو ملحق ثم قمنا بإضافة  ICGفھمت ماھیة إجماع 

رسالة تتضمن الملخص التنفیذي الذي یشیر إلى أننا بدأنا في التخطیط وإلى بعض األمور 

 فھذا ھو إنتاجنا إن صح التعبیر.--األخرى التي توفر أجوبة 

 ألیسا؟

 

 ICGھل بدأتم بكتابة مكونات اقتراح  ربما یمكننا إعادة صیاغة السؤال على النحو التالي:  ألیسا كوبر:

 فھو مكتوب بالفعل. ألننا النكتب االقتراح حقا. ألیس ھذا صحیًحا؟ المشترك؟

 

 نعم، ھذه فكرة جیدة.  باتریك فالتستروم:

 لین. أوه، لین، آسفة. منال.  

 

 ا دائما أسعد بالتعقیب على منال.أن لین سانت. آمور: 

 [ ضحك ]

وأتساءل عن إمكانیة أن نكون مباشرین أكثر حول أن ھذا االقتراح تجمیعي أو شيء من ھذا 

 .ICGالقبیل أي أنھ یرمي فعال إلى أننا نقوم بتجمیع القطع لنتناول بعض خصوصیات 

 



 AR  2رقم  ICGجلسة عمل  -بوینس آیریس 

 

  96من  66صفحة 

 

ولذلك ربما تكون "االقتراح  ستخدامھا مرارا وتكرارا.ربما ینبغي علینا أن نأتي بصیغة لنقوم با  باتریك فالتستروم:

 المشترك."

 نعم، منال؟

 

كنت أرید التساؤل عما إذا كنا نحاول التوصل إلى إجابات قد تنشأ أو أن ھذه الرسائل األساسیة  منال إسماعیل: 

سؤال ألنھ، أعني، إذا كنا نعید صیاغة األسئلة، فكیف إذا أثیر ھذا ال --أو األمور التي سوف

 أعني... بالتحدید؟

 

 في ھذه الحالة، النص الذي تراه على الشاشة، فقد بدأت بالنص ثم كتبت ھذا السؤال، جید؟  باتریك فالتستروم:

ولكن في الواقع، عندما نقوم بھذا النوع من األمور، بطبیعة الحال، یجب علینا كتابة األسئلة 

ال ینبغي أن ندرج قائمة  ھي األسئلة الصعبة.ویجب أن تكون تلك  التي نعتقد أنھا ستطرح حقا.

ولكن ربما یجب علینا في ھذه الحالة أن نمر علیھا ثم  األسئلة السھلة التي نعلم إجابتھا مسبقا.

ثم نحاول  ھل توجد حول ھذه الطاولة أسئلة صعبة أخرى نعتقد أنھا ستطرح علینا ؟ نقول:

 التوصل إلى إجابات لھا.

وأود أن أشیر إلى أننا نتوفر على  ؟CCWGیق مع ھیئة مساءلة كیف تقومون بالتنس -ح-

مجموعة تطوعیة، تضم مسؤولي العالقات واالتصال لالستمرار في طرح قضایا مساءلة 

CCWG.كما قررنا أمس ، 

  انتقل ألسفل. حسًنا.  

ص ثم حاولت التفكیر في نوع آخر من األسئلة التي من الممكن أن یطرحھا الناس علینا، والن 

 ھنا كلھ من اختراعي الخاص، ومن الممكن أن تكون لدینا إجابات مختلفة تماما.

 ؟"2015سبتمبر  30أولھا، بالطبع، "ھل سیتم ذلك بحلول 

 أجل. سبتمبر. 30وأعتقد أن تقدیرنا الحالي بفید بأننا بحاجة للمزید من الوقت بین اآلن و 

 بول؟  
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 بول ھنا. شكرًا باتریك.  بول ویلسون:

أعتقد أن السؤال الذي یلي ذلك ھو ما الذي سیحدث، إن أمكننا الحدیث، بخصوص تجدید  --و

، ولكن ستطرح تساؤالت حول ما إذا كان سیجدد لمدة سنتین، وإن حصل ذلك، ھل IANAعقد 

سبتمبر، أم أنھ سیجدد  30ھل سیتم إلغاؤه في وقت مبكر، كما قیل في  --یمكن أن یكون 

 ه.لفترات أقصر، إلى آخر

إن لم نكن نتوفر على األجوبة لھذه األسئلة، فھي ستصبح أكثر وضوحا  --أعني، وآمل أن تلك 

 األسئلة الموالیة. --في األسبوع المقبل على أیة حال، لذلك أنا فقط أشیر إلى أن 

 

 ألیسا؟  باتریك فالتستروم:

 

عادة توجیھھا لالري ستریكلنغ، وھو اعتقد انھ اذا حصلنا على إحدى تلك األسئلة، فیمكننا إ ألیسا كوبر: 

 حاضر ھنا، وأعتقد أنھ یملك جوابھ، ألن ھذا لیس من اختصاصنا حقا.

 

 حسًنا.  بول ویلسون:

 

لذلك، بول، أعتقد أن الجزء اآلخر من ھذا السؤال والجواب ھو أننا قد حصلنا على السؤال من  باتریك فالتستروم: 

ا بالفعل اإلجابات على تلك األسئلة التي نعمل علیھا ردا ستریكلینغ بشأن الجدول الزمني، ولدین

 على رسالة ستریكلینغ بشأن إمكانیة التمدید.

سیتم تمدید  --ما إن سیكون  --وأنا أتفق معك ألیسا  --ولكن بعد ذلك بالطبع، كما قالت ألیسا 

 .NTIAالعقد أو كیفما كان السؤال بالنسبة للـ

الذي فكرت فیھ نوعا ما ھو "إذا لم ترق المقترحات للناس، فھل السؤال  --واألمر التالي الذي 

  العام ؟" ICGیمكنھم االعتراض علیھا في فترة تعلیق 
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وما كنت أفكر فیھ ھنا ھو محاولة العثور على واحد من العدید من األسئلة المحتملة التي 

را، وھو أننا نملك ما تحدثنا عنھ مرارا وتكرا --علیھا  ICGستكون اإلجابة االفتراضیة من 

میثاقا محددا للنظر في التداخالت والثغرات والتضاربات بین المقترحات المختلفة، وإذا كان 

 للناس مشاكل مع المقترحات، ففي ھذه الحالة ینبغي أن یكونوا قد شاركوا في مجتمعاتھم.

أو إلى  --نوع مختلف من األسئلة التي تؤدي إلى الطریق الصحیح  500وربما یوجد  --سواء 

وال أعرف ما إذا كان ھذا ھو  ال أعرف ما إذا كان ھذا ھو الجواب الصحیح. نفس الجواب.

نحن بحاجة إلى وجود شيء ما ھناك، وأعتقد أنھ من المھم  لكن تلك كانت نیتي. نموذج السؤال.

 حین نحاول شرح تفویضنا، فال أعلم حقا ما ھو --أننا متفقون على إجابة واحدة وھي أننا 

 الشكل الذي ینبغي أن یكون علیھ النص الصحیح.

 أنا غیر مرتاح لھذا النص ألنھ قد ال یفسر جیدا وبما فیھ الكفایة ما أود توصیلھ للناس.

 أرى میلتون، محمد، ومنال.

 میلتون؟

 

بروننا نعم، أعتقد أنھ سیكون علینا فقط قبول حقیقة أن الناس الذین ال تروق لھم المقترحات سیخ  ملتون مولر:

  --بذلك أثناء فترة التعلیق العام، ولدیھم كل الحق في أن یقوموا بذلك ألن 

كما تعلمون، یفترض أن النتیجة النھائیة تحظى بدعم شعبي واسع، وإذا لم یحصلوا على ما 

ال یروق لنا  یریدونھ من عملیة المجتمع التشغیلي، فیمكنھم القول حینذاك، "ال یروق لنا ذلك.

لكنني ال أعتقد أنھ یمكننا أن  أو ربما ال تروق لھم أشیاء أخرى أیضا. تھ بسبب ذلك."األمر برم

"ال تروق لنا الطریقة التي ارتبطت بھا المقترحات  --" -IC"ال یروق لنا ما،  نمنعھم من القول:

  .NTIAو ال أعتقد حقا أنھ یناسب تفویض  --وھذا تقني أكثر من الالزم بالنسبة لـ معا."

ربما توجد كتلة مھمة من الناس كانوا معزولین في عملیة  أساسا ھو االختبار النھائي.وھذا 

معینة للمجتمع التشغیلي، ولكن عندما یجتمعون معا بعد ذلك، ویبحثون في االقتراح برمتھ، 

 فسیشكلون قوة ال یستھان بھا.
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وھذه ھي الطریقة  لي.ھذا ھو الوضع الحا --بالطبع أنا ال أرید أن یحدث ذلك، ولكن ھذا مجرد 

سیقوم الناس باتخاذ ھذا على أنھ الطابع النھائي للموافقة أو الطابع  التي ستسیر االمور وفقھا.

 النھائي للمعارضة لألمر برمتھ ومن األفضل لنا أن نكون مستعدین لذلك.

 

ولكن ربما لن یتوجب علینا  أشعر أنھ سییكون علینا الشرح، أتفق معك، میلتون. --في ما  أجل.  باتریك فالتستروم:

  --ذلك، الفرق بیننا 

 بالطبع یمكن للناس أن یردوا علینا بما یشاؤون، كما تقولون، وسوف یقومون بذلك، جید؟

  --أرى ربما  --أرى اختالفا في 

ھل من الضروري لنا أن نشرح للناس أن (أ) ال یمكننا تعدیل المقترحات  إذن فسؤالي لكم ھو: 

بالنسبة لما ینبغي لنا أن نحكم  --دم مداخالتھم كمؤشر على ما إذا كنا نعتقد ولكن سوف نستخ

 علیھ حول ما إذا كانت كل عملیة للمجتمعات التشغیلیة سلیمة أم ال.

 

 إن وولف في قائمة االنتظار. بخصوص الرد، ھو یوجد أي شخص آخر في قائمة االنتظار؟  ملتون مولر:

 

ھّال  محمد، منال، وولف أولریش. ا نتلقى مداخالت اآلخرین في قائمة االنتظار.لذلك دعون  باتریك فالتستروم:

 تفضلت یا محمد.

 

أعتقد أننا حقا بحاجة إلى تحدید الفرق بین اعتراض المقترحات المقدمة، التي مرت بفترة   محمد البشیر:

ا التجمیعیة أو تشاور واسعة النطاق، والتعلیقات، وربما أیضا بین االعتراضات على اقتراحاتن

 على األقل على االقتراح األخیر.

یمكن للمرء أن  ربما لدینا سؤاالن. --إما أن نقسم  أعتقد أن اللغة یجب أن تكون مصقولة.

یتساءل: "إذا كنت غیر سعید بأحد المقترحات المقدمة، ھل أنت قادر على االعتراض خالل 

 فترة تعلیقنا؟" 
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دم قبولنا لھذا ألنھا في االساس عملیة منجزة عبر المجتمع ثم أننا بحاجة لشرح السبب وراء ع

 تلك المقترحات. --ونحن ال نستطیع تغییر ذلك 

ھل ھم قادرون على  --أعني، ھل أنتم قادرون  وسؤال آخر یطرح بوضوح مسألة فترة التعلیق.

 االعتراض خالل فترة تعلیقنا حول االقتراح التجمیعي؟

 عادة صیاغتھ أو تقسیمھ.ولكن السؤال یحتاج ربما إل  

 

 منال؟  باتریك فالتستروم:

 

وددت للتو أن أشیر إلى أن السؤال مطروح كما یلي: "إذا لم یرق للناس  شكًرا لك، باتریك.  منال إسماعیل:

ألنني أعتقد أن ھذا ھو مصدر "ال"، اذا  "إذا لم یرق للناس المقترحات الفردیة." --المنفرد" 

 ض على االقتراحات الفردیة.كانوا یریدون االعترا

وربما سیكون علینا تسلیط الضوء في جوابنا أن التعلیقات ینبغي أن تركز على اقتراح شامل 

 من حیث قابلیة العمل، والمساءلة، والفئات التي تشملھا أسئلتنا.

 

 وولف أولریتش؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

 "ھل راق لك ام ال؟" ح سؤال محدد جدا تتعلق فقط بالسؤال التالي:وھنا یطر شكرًا باتریك.  وولف أولرییتش نوبین:

بما تریدون، وأعتقد أنھ یجب  -حسنا، كما قال میلتون، كما تعلمون، یمكنكم اإلجابة بما  --و

أننا سوف نحضر مجموعة محددة من التوجیھات أو  --علینا فقط أن نوصل فكرة أن لدینا 

العام بكاملھا، كما قامت بذلك المجتمعات األخرى خالل فترة  األسئلة التوجیھیة لفترة التعلیق

 التعلیق الخاصة بھم، وسوف نقوم بالتركیز على ھذه األسئلة.

بل السؤال ھو،  یمكنك االعتراض." --والسؤال القابع وراء ھذا السؤال لیس ھو، "ھل سوف 

 على ذلك.ومن ثم یمكننا أن نركز  بمعارضتك." ICGماذا ستفعل  --"ماذا تفعل 
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 نحن ال زلنا جالسین ھنا، وأنتم أحرار لطرح أي تعلیق تریدون. لذلك نحن نعتمد على األسئلة.

 شكًرا.

 

 ثم بول بعد ذلك؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 

أنا أتفق فقط مع میلتون على أنھ من حق الناس أن یحصلوا على فرصة لرفع اعتراضات على   بول ویلسون:

التعامل معھا أو الرد علیھا، وإن لم یحدث ذلك، فیجب علینا  ICGیمكن للـالسجل، حتى لو لم 

  أن نوضح لماذا وبأي صفة نحن في ھذه العملیة.

ولكن أعتقد أن الشيء اآلخر ھو توضیح أن المسائل األخرى المتعلقة بالمقترحات الفردیة 

 الحظات ھناك.بحاجة إلى العودة إلى المجتمعات المحلیة وإیجاد بعض الحلول أو الم

لست متأكدا مما إذا كنا نستطیع القول بأن عملیات المجتمع جاریة، ولكن التنفیذ جار على األقل 

 شكًرا. ویوجد مجتمع یجب أن تنقل لھ تلك القضایا.

 

 شكًرا لك، بول.  باتریك فالتستروم:

یانكم ب --اسمحوا لي أن أضیف أیضا إلى محضر االجتماع أنھ حینما تحدثم تحدیدا حول 

أو قدرة الناس على رفع اعتراضاتھم على السجل، كان ھناك الكثیر من  --األول، والحاجة إلى 

 اإلیماءات في الغرفة وأنا أود أن یسجل ذلك في محضر االجتماع.

 میلتون؟

 

 إذن أود أن أقترح ھنا أسلوبا ما. ملتون مولر: 

 ح النھائي لم یرق لي؟إذن السؤال الذي یطرح، كما تعلمون، "ماذا لو أن المقتر
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یمكنك التعبیر عن التأیید أو المعارضة القتراح ككل أو عن أي جزء منھ، ولكن لم  "الجواب:

 تعدیلھ. ICGیحل جزء من االقتراح على الدعم العام المطلوب لالستمرار، فال یمكن للـ

ى النقاد أن وبالتالي، یجب عل ویمكنھم فقط إرجاعھ إلى أحد المجتمعات التشغیلیة للتعدیل.

یدركوا مقدار الدعم الذي سیحظى بھ تعدیل المقترح من طرف المجتمع التشغیلي المعني 

  باألمر."

 ھل ھذا معقد جدا؟

 

 --ال اعتقد  ھل یمكنك لصقھ في الدردشة أو شيء من ھذا القبیل؟  ألیسا كوبر:

 

 شیاودونغ؟  باتریك فالتستروم:

 

إن ذلك یعني مجتمع  من ھم "الناس"؟ --لة، أود أن أستفسر عن الناس فیما یتعلق بھذه المسأ  شیاودونغ لي:

ICANN.لذلك أعتقد أوال، إذا كان ھناك وافد جدید یشترك في  ، أي جمیع أصحاب المصلحة

، أعتقد أن لدیھم فرصة إلعادة النظر ICGالتعلیق العام لمجتمع مختلف قبل أن یقدم اقتراحھ لـ

 حول ذلك.في المقترحات وإبداء آرائھم 

ثانیا، بالنسبة للتعلیق العام، أعتقد أن أي شخص یمكنھ أن یعطي أي نوع من أنواع التعلیق، بما 

 في ذلك االعتراض أو عدمھ.

 فمن حقھم تقدیم تعلیقاتھم. لذلك ال یمكننا منع ذلك.

 ھذا رأیي. أجل.

 

أن نقول أي شيء یلمح للناس أنھ ال  وأعتقد أنني أرى إجماعا على أننا ال نستطیع شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 --إذا كان السؤال ھو  فذلك بإمكانھم بطبیعة الحال. یمكنھم تقدیم تعلیقات سلبیة.
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 بشأن ھذه المسألة. ICGنعم، باتریك، ولكن یجب أن تكون ھناك رسالة قویة جدا بالنیابة عن  شیاودونغ لي: 

 

 مایكل؟ شكًرا. نعم. نعم.  باتریك فالتستروم:

 

ولكن أود أن أكرر ما قالھ وولف  بالطبع. أنا أتفق على أنھ بإمكان الجمیع تقدیم التعلیقات. نعم.  ایكل نایبل:م

ال ینبغي لنا أن ننشئ أو نحمل توقعات بوجود مراجعة للعملیات التي جرت، لذلك ال  أولریش.

ھذا النحو، ستتم  ینبغي أن یحملوا توقعات بأن القضایا التي تم تناولھا في المجتمعات، على

 مراجعتھا في نفس الوقت بطریقة تصویریة، إلعادة النظر فیھا.

وأعتقد أن ھذا یجب أن یكون واضحا جدا في البدایة عندما ندعو  انھا فقط األمور الجدیدة.

 .ICGللتشاور العام حول ما یمكن توقعھ من معالجات من طرف 

 

 نعم. نعم، مارتن. مارتن؟  باتریك فالتستروم:

 

  مارتن بویل. شكرًا باتریك. مارتن بویل: 

نعم، أنا أتفق مع ما قالھ اآلخرون حول حقیقة أننا ال نستطیع أن نقول للناس ما یمكنھم أو ما ال 

یمكنھم تقدیمھ، ولكني ألفت النظر إلى النقطة التي أشار إلیھا مایكل على أنھ ینبغي علینا على 

 األقل أن نشجعھم في االتجاه الصحیح.

  وبعبارة أخرى، لنجعلھا أكثر إیجابیة، "ھذه المشاورات متمحورة حول."

واألمر اآلخر ھو أن جزءا من ھذا التفسیر یعني أن المقترحات والعناصر الفردیة، قد مرت 

بالفعل من خالل عملیة بناء توافق في اآلراء، لذلك فھي بالفعل موضوع مشاورات مكثفة 

 اد حل وسط بین مختلف وجھات نظر الناس.ومحاوالت واسعة في محاولة الیج
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إذا كان الناس یفھمون بھذه الطریقة، فسیصبح من األسھل االستدارة والقول: "حسنا، نعم، 

ال أرى لماذا ینبغي لنا أن نقوم  وقد تلقى ذلك استجابة. ولكن، كما تعلمون، لقد قدمتم ھذا سابقا.

  بأي عمل إضافي بھذا الخصوص."

قیقة مسألة تتعلق بتھیئة المناخ المالئم لكن بمحاولة لوضع العبارة في إطار لذلك فھذه في الح

 شكًرا. أكثر إیجابیة.

 

ثم لدینا إضافة بول التي أفادت بأن بیئة كل المجتمعات التشغیلیة تتطور باستمرار بطبیعة   باتریك فالتستروم:

ي الحقیقة ما یتصوره الناس أو ما الحال، وھذا یعني أنھ إذا كان الحال أن المقترح ھنا ال یمثل ف

یتطلعون إلیھ، فھناك عملیة تغییر یمكن للناس استخدامھا للمزید من التطور بالنسبة لكل واحد 

 أي كان. --من 

 وولف أولریتش، تفضل.  

 

  شكًرا.  وولف أولرییتش نوبین:

تحت  قد ترجع االقتراح مرة أخرى ICGأعتقد أن میلتون تحدث عن ذلك للتو، حیث إن 

 شروط معینة، وھذه الشروط تمثل عالمة استفھام بالنسبة لي.

والذي یتعلق  --لذلك أنا أتساءل عما إذا لم یكن علینا أن نكون مستعدین لمثل ھذا السؤال، وھو 

  االقتراح. ICGبماھیة الشروط التي سیرجع بموجبھا 

 وق لي، وھذه ھي إجابتي."وھذه لیست مجرد مسألة قدوم شخص ما قائال: "ھذا االقتراح ال یر

من األفضل أن توجد شروط أخرى یتم  --وذلك لیسا شرطا إلرجاعھ، ولكن یجب أن توجد 

 إنشاؤھا من میثاقنا والتي بموجبھا سنقوم بإرسالھ مرة أخرى.

 شكًرا. وأتساءل ما إذا كان ینبغي أن تثار ھذه األسئلة ھنا أیضا، أو أن تغطى، على األقل.
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 حسنا، على األقل یجب أن نجیب إذا ما طرح ھذا السؤال.  روم:باتریك فالتست

 جو؟ لنرى.  

 

أعتقد أنني أنظر في میثاقنا وأتفق تماما مع الجمیع من حیث عالقة میثاقنا بإنشاء  شكًرا. نعم.  جوزیف الھادف:

ھذا االقتراح، ولكن میثاقنا ینص أیضا على التأكد من أن االقتراح ككل یستوفي شروط 

IANA.كما أن جزءا من ھذه الشروط قابل للدعم عبر مجتمعات أصحاب المصلحة ، 

وبینما أوافق على أن تعلیقا من شخص ساخط على جزء من االقتراح أو االقتراح ككل ال یعني 

توقف العملیة، كما تعلمون، فقد یكون علینا فقط إحالة ذلك على المجتمع أو تقریر أنھ قد تم 

 لكن ھذا یعد أیضا فرصة لألشخاص الذین لم یتمكنوا من تقدیم أرائھم.التعامل معھ بالفعل، و

وإن كان یبدو وكأن ھناك مجموعة كبیرة تبدي فجأة أن لدیھا مشكلة، وھذا أمر نحتاج للتفكیر 

 فیھ والتعامل معھ، وأعتقد أن ھذا موجود في میثاقنا.

ة ھذا المشكل على المجتمع الذي فالطریقة التي یمكن أن نتعامل بھا مع ذلك اآلن قد تكون إحال

 صاغ االقتراح، ولكني متضایق جدا من الطریقة التي صیغنا وأجبنا بھا على ھذا السؤال.

وأعتقد أن الصیغة اإلیجابیة یمكن أن تساعد على ھذا إلى حد ما، ولكن أعتقد أیضا أننا بحاجة 

  إلى النظر في میثاقنا.

ولكن عند النظر إلى الظروف، فجزء من ھذا الدور ھو  نعم، لدینا دور محدود جدا في اإلنشاء،

  فھم دعم المجتمع ألصحاب المصلحة لھ.

وأتفق على أن عملیات التشاور ینبغي أن تكون قد غطت ذلك من قبل، لكننا یجب أن نحذر من 

أنھ إذا انضم أشخاص جدد للعملیة وبدا أن ھناك سوء فھم كبیر أو تحفظ كبیر، فھذا أمر سیكون 

 نا التعامل معھ.علی

 

 ألیسا؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:
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 --كنت أحاول عرض ملخص الـ  ألیسا كوبر:

 

 منال، نعم. حسًنا.  باتریك فالتستروم:

 

 ھا تسمحین لي بالتقدیم؟  ألیسا كوبر:

 

 منال. باتریك فالتستروم: 

 

تنع عن البدء بـ"ال". یعني، یمكننا وضع فقط بسرعة لدعم ما قالھ مایكل ومارتن، فانا أیضا سأم منال إسماعیل: 

 شكرا لك. --محاولة شرح كل شيء في الواقع بدونھا  --

 

 شكًرا. أجل. میلتون، وأنا أعتقد أن ھذه اإلشارة قدیمة، ألیس كذلك؟ شكًرا.  باتریك فالتستروم:

  -أیسا  -لذلك دعونا اآلن   

 نحن نحاول أن نعرض أین نحن.  

 

 لذلك السؤال اآلن یطرح ما یلي: ه محاولة مني لدمج ما قال میلتون في بقیة المناقشة.إذن ھذ  ألیسا كوبر:

 ثم یمكنكم أن تقرؤوا الجواب. إن اعترض المعلقون على االقتراح؟ ICGكیف سترد 

وذلك راجع أساسا ألننا ال نملك  وأظن أن ھذا ال یتعلق بالسؤال الذي طرحھ وولف أولریش.

ولست متأكدة من أنھ  یفیة اتخاذ القرار في حالة إعادة إرسال شيء ما.حقا معیارا موضوعیا لك

 یمكننا فعال أن نحدد أحدھا مقدما.
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ھل ھذا أمر علینا أن نكون مستعدین لإلجابة علیھ و ال نزال بحاجة إلى معرفة اإلجابة إن    باتریك فالتستروم:

روف التي ستدفعكم لرفض ما ھي الظ على سبیل المثال، سؤال مثل: طرح علینا السؤال؟

إذا كانت ال تفي بالمتطلبات الواردة في میثاقنا ألننا ال  والجواب بسیط كالتالي: المقترحات؟

 نعرف غیر ذلك.

 روس ثم إلیز.

 

 روس موندي ھنا. شكًرا لك، باتریك.  روس موندي:

 لقد أعجبني ما صاغتھ إلیز في ھذا الشأن.

، "ولكن إذا كان جزء ما من االقتراح،" فھذه، في اعتقادي، الجملة الثانیة، مع ذلك، والتي تبدأ

مربكة قلیال بشكلھا الحالي ألنني عندما قرأتھا ألول مرة، فكرت في انھا كانت تتناول فقط 

 واحدا من أجزاء المجتمع التشغیلیة لالقتراح أو تتناول االقتراح كلھ. --المجتمع التشغیلي 

ولكني أعتقد أن الصیاغة  .ICGجزء االقتراح الخاص بـ  تعدیل ICGمن الواضح أنھ یمكن للـ

تحتاج فقط للقلیل من التوضیح حول تلك النقطة، وھو ما من شأنھ أن یوضح أنھ في حالة كونھ 

 جزءا یخص المجتمع التشغیلي من االقتراح، فال یمكننا تعدیلھ.

 

 إلیز؟  باتریك فالتستروم:

 

 مرحبا، إلیز تتحدث. إلیز جیریتش: 

ولكن مجرد قراءتھ، دون أن أشارك في  لم أشارك في المحادثة فال ینبغي علي ذلك. أنا

المحادثة، فیبدو لي أن النص سیكون أكثر إیجابیة إن بدأتم بالفقرة الثانیة ثم أتبعتموھا بالفقرة 

إذا كنت شخصا من الخارج وقرأتھا، فسیظھر لي أنھ من األفضل البدایة بالفقرة الثانیة  األولى.

 ولكن ھذا تعلیق. االحتفاظ بالسلبیات للنھایة بدال من البدایة.و
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 ولكن، نعم، والكثیر من الناس یومؤون اآلن. إنھ لیس وثیقة مكتوبة.  باتریك فالتستروم:

 وولف أولریتش؟  

 

ال، الفقرة  --باإلضافة إلى ذلك، فیما یخص ھذه الجملة الوحیدة  نعم، أنا أومئ برأسي أیضا.  وولف أولرییتش نوبین:

أقترح  إرجاعھ فقط إلى أحد المجتمعات التشغیلیة. ICGیمكن للـ الجملة األخیرة: الثانیة، نعم.

تحت أیة  في الوقت الحالي تركھا كما ھي ألنني أظن أن ذلك سیفتح المجال لسوء الفھم.

 ألنھ لیس واضحا. شروط؟

تي تفید بأن "لن تتم إعادة فتح القضایا اآلن بالنسبة للفقرة األولى ال --وبشكل غیر مباشر، أعتقد 

ھذا ما أفھمھ  التي تم بحثھا بدقة ورفضت بل سیتم فتح البعض اآلخر"، فھذا یعني فتح األخرى.

 شكًرا. وھذا یكفي.

 

 مارتن.  باتریك فالتستروم:

 

 معكم مارتن بویل. شكرًا باتریك.  مارتن بویل:

، 1فقرة، إذا أخذنا الفقرة التي ھي اآلن الفقرة نقطة حول كل  أعتقد أنني سأتكلم حول نقطتین.

  فلن یعاد فتح القضایا التي تم بحثھا بدقة ورفضت بعملیة مجتمع فردي.

أعتقد أنھ یمكن تقدیم ذلك بسھولة في شكل إیجابي جدا وقول إن المسائل التي نوقشت بإسھاب 

  ذا القبیل.قد ساھمت بالفعل في تطویر مقترحات اإلجماع الحالیة أو شيء من ھ

أعتقد أننا یجب أن نقول لماذا لن نقوم  ألن ما نقولھ أساسا ھو، حسنا، لن نقوم باعادة فتحھا.

بإعادة فتحھا ألن، كما تعلمون، تمخض اإلجماع عن عملیة طویلة ولیس عن مجرد االلتفات 

 نقول أن ما نقبلھ ھو وثیقة اإلجماع. حولنا ثم قول أننا لن نقبل بھا.

ما  فقرة الثانیة وبخصوص الجمل التي تبدأ ب "ولكن" فأنا دائما أوبخ الستخدامھا.بالنسبة لل

نقولھ ھو أنھ إذا كانت بعض جوانب االقتراح ال تحصل على الدعم العام المطلوب لتمر، فلیس 
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وأعتقد أننا سنقول ھنا أنھ اذا وجد عدد  --ولكن نقول أن  عندي أیة فكرة حول كیفیة تعییر ذلك.

عدد مھم من التعلیقات المعارضة، فنحن بحاجة إلى العودة بدال من االعتماد على أمر  --كبیر 

حسنا، ما ھو الدعم العام المطلوب  غامض إلى حد ما حول الحاجة للدعم العام للمضي قدما.

 للمضي قدما؟

أعتقد أن ما یجب علینا فعلھ إلى حد ما، ھو تشجیع الناس، مع ذلك، لقول ما یودون في تلك 

ودائما یكون من السھل جدا عندما تجري مشاورة، وال سیما لصالح ابریطاني، أن  العملیة.

تركز على المسائل التي ال تروق لك وتنسى أن تلمح لألمور التي راقت لك، وھو ما یعني أن 

كل ما تحتاجھ ھو بعض الناس الذین سیقولون "في الواقع، ال تروق لي تلك المسألة" فتكون قد 

  ى الناس الذین یعارضون ولكنك لم تحصل على الناس الذین یؤیدون.حصلت عل

لذلك، مرة أخرى، أعتقد أنھ یمكن وضع العبارات بطریقة أكثر إیجابیة بطریقة تجعلنا ال نضع 

 شكًرا. أنفسنا في موقف نحاول فیھ الحكم على ما ال یحكم علیھ.

 

 العیسى، شیاودونغ، ثم جو.  باتریك فالتستروم:

 ا.ألیس  

 

أعتقد أن فكرة التمریر عندما نرجع أمرا ما حسب عدد التعلیقات التي وردت من وجھة نظري   ألیسا كوبر:

أمر مقلق قلیال ألنھ قد یوجد أحد المعلقین الذي یرى مسألة غابت عن أنظار الجمیع ونصدح 

حسنا،  أو أیا كان. INT. نسینا جمیعا أجل، یجب إرجاع ھذا ألحدھم لیصلحھ، ألیس كذلك؟

أعتقد أن ما نتصارع معھ ھنا ھو أننا نملك حریة تصرف كبیرة سمحنا ألنفسنا بھا حتى ھذه 

التعلیقات  ICGكما تعلمون، إذا تلقت  --وبالتالي فإن الشرط في الحقیقة ھو أنھ إذا  اللحظة.

أن ال و فعلینا إرجاعھا. --التي یعتقدون أنھا تحتاج للمزید من التشاور مع المجتمعات، فھذا 

 قررنا ان ھذه الخطوة ضروریة. وھذا ھو الشرط، ألیس كذلك؟ نعدلھا بأنفسنا.
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 مارتن بویل. مارتن.  باتریك فالتستروم:

ولكن، نعم، أعتقد أن ما تقولھ ألیسا صحیح،  أنا آسف لتطفلي على قائمة االنتظار مرة أخرى.

إذا حدد الناس بعض المشاكل  إذن اذا كان ذلك یعني أنھ ولكنھ یخالف ما قیل ھنا في النص.

فسأكون  المھمة في المقترحات، فھذا ما علینا القیام بھ بدل ھذا النھج المعین في النص اآلن.

 شكًرا. سعیدا بذلك.

 

 شیاودونغ.  باتریك فالتستروم:

 

القتراح، أعتقد إذا كان للمجتمع الكثیر من االعتراضات على ا أرید أن أثني على تعلیق مارتن.  شیاودونغ لي:

 فنحن بحاجة إلرجاعھ للمجتمع لمناقشتھ مرة أخرى.

في الواقع أنھ ربما یستحیل ذلك ألن الكثیر من النقاش دار في السنوات  --ولكني أعتقد 

 الماضیة.

 كان ھذا شیاودونغ یتحدث إلیكم. فنحن بحاجة الى ان ننظر في ذلك. ICGولكن كونھ رد من 

 

 جو؟  باتریك فالتستروم:

 

أعتقد أننا قد أدخلنا القلیل من الفصام في الفقرتین ألننا في الفقرة األولى، نغلق الباب  شكًرا.  الھادف: جوزیف

أساسا على إعادة فتح أي من الموضوعات التي نوقشت والتي تعنى بعناصر المقترحات ثم 

الدعم العام إن لم تحصل على ما نعتبره مستوى  --نأتي في الثانیة لنتحدث عن إمكانیة تعییرھا 

 الذي نقیسھ بشكل ما ثم نرجعھا مرة أخرى.

وإن كانت  إذا كانت الفقرة األولى منطقیة، فالثانیة ال یمكن تطبیقھا إال على عناصر اقتراحنا.

الفقرة الثانیة منطقیة، فال یمكننا إغالق الباب بصورة غیر رسمیة على جمیع عناصر ھذه 
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نحصل على تناسق ألنھا اآلن لیست منسجمة مع  لذلك علینا ضبط اللغة لكي المقترحات.

 بعضھا البعض.

 

 ج.ح.  باتریك فالتستروم:

 

وتعلیقي  وأود أن ألمح إلى ما أشارت إلیھ ألیسا قبل لحظة. أنا جون جاك. شكًرا لك، باتریك.  جون جاك سوبرینات:

 تعلق بالصیاغة.في ھذه المرحلة، لیس لدي أي اقتراح ملموس فیما ی ھذا حول الفقرة الثانیة.

 ولكني أود أن أشیر إلى أمر یتعلق أیضا بمالحظات مارتن ومالحظات ألیسا.

 أعتقد أن مارتن قال أوال "اعتمادا على عدد األشخاص الذین یؤیدون أو ال یؤیدون اقتراحا ما."

 وكانت ألیسا محقة تماما في أن ذلك من شأنھ أن یفتح الباب أمام صعوبة من نوع آخر وھي:

 یمكنكم الحكم على مستوى وأھمیة االعتراضات؟ كیف

نحن لم تحدد  بدال من ذلك، ھل یمكننا أن نقدم فكرة أن علینا قیاس األشیاء غیر القابلة للقیاس؟

لذلك فھذا ضد المقاییس أو  .NTIAفقد تم فرضھا من قبل السلطة التي تمثلھا  المعاییر بأنفسنا.

إن كانت اعتراضات المعلقین ستأخذ بعین االعتبار حول مل  NTIAالمعاییر التي اقترحتھا 

 وتتحدى أو ال تتحدى ما جمعناه.

 أعتقد أن ھذا ھو المعیار الوحید الذي یمكن أن یصمد أمام اختبار التناسق.

 

 ألیسا؟  باتریك فالتستروم:

 

أن الفقرتین ال  --أعتقد، یا جو،  --أعتقد  لقد وضعت نفسي في قائمة االنتظار للرد على جو.  ألیسا كوبر:

تتعارضان ألنھ من الممكن أن نتلقى تعلیقا حول مسألة لم تناقش بشكل شامل ورفضت ضمن 

كما تعلمون،  --لذلك  إحدى عملیات المجتمع لكنھا محددة جدا بالنسبة ألحد مكونات االقتراح.

ذا ما كان من ھ --ولھذا  فھذا ال یلبي شرط الفقرة األولى كما أنھا ال تتعلق باالقتراح كلھ.

 المفترض الوصول إلیھ انطالقا من نص الفقرة األولى.
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ولكن على  لقد حاولت إعادة صیاغة الفقرة الثانیة، وصیاغتي تختلف عما اقترح جون جاك.

 األقل یوجد كالم مفھوم اآلن ھناك.

 

 شكًرا.  باتریك فالتستروم:

 لین؟  

 

ولكني أعتقد أن الكلمة األخیرة یجب أن  ف الدردشة اآلن.أنا أحب الصیاغة الظاھرة في غر  لین سانت. آمور:

بل ھم بحاجة فقط إلى  نحن ال نصر بالضرورة على أنھم بحاجة إلى تعدیلھا. تكون "مراجعة."

 مراجعة التعلیقات المعنیة.

 

 شكًرا.  باتریك فالتستروم:

عات التشغیلیة دون ھل یمكن أن یحدث انتقال ألحد المجتم ثم أعتقد أنھ كان آخر سؤال نشرتھ:

التي ذكرت أنھا ترغب في الحصول على  NTIAوما حاولت فعلھ ھو الرجوع إلى  غیرھا؟

  االقتراح الكامل قبل تقییم الوضع.

بل إن العدید من األشیاء یجب أن تحصل في  أود أن أشیر إلى أن أي شيء ممكن الحصول.

ولكن سوف یطرح  كر الكلمات الصحیحة.ولكن بالنسبة لھذا، فأنا ال أتذ الواقع قبل االنتقال.

 علینا السؤال.

 منال؟

 

 --لكنني أتساءل فقط عما إذا كنا قد اتفقنا أن  لست متأكدة أیضا من الكلمات الصحیحة.  منال إسماعیل:

 أنھا ترید اقتراحا كامال قبل تقییم الوضع. NTIAذكرت  واسمحوا لي أن أقرأ ھذا.

أعني، ھل یمكن  --ترح النھائي وتقییمھ، فاصلة، ال شيء بعد ذلك، فاصلة، بمجرد عرض المق

 أو أنني لم أفھم استنتاجنا جیدا؟ ھل ھذا یعكس اتفاقنا أمس؟ أن نقدم ھذا؟
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 أعتقد أن ھذا صحیح.  باتریك فولتسروم:

 ألیسا؟

 

التشاور ، مثل NTIAأعتقد بوجود خطوات تنفیذ یمكن إجراؤھا قبل أن یتم تقدیم اقتراح إلى   ألیسا كوبر:

ربما ال یروق للناس  إذن تلك األشیاء تحدث بالفعل اآلن. وھكذا دوالیك. SLAحول  RIRمع 

 أنھا تسمى "خطوات التنفیذ"، ولكن بالنسبة لي فھذه ھي طبیعتھا.

 

ألنھ توجد، بطبیعة  أعتقد أن لدینا مشكلة مع حیث یوجد "تنفیذ" فما الذي نعنیھ بذلك. حسًنا.  باتریك فولتسروم:

لن تقوم باالنتقال  NTIAالحال، األشیاء التي ینبغي تنفیذھا، أو إنجازھا أو تغییرھا، وإال فإن 

 وھو ما یعني إنھاء العقد.

فربما  --إذن من خالل التعریف، فإنھ یجب تنفیذ بعض األمور قبل تنفیذ عملیة االنتقال بحیث 

ن االرتباك الذي عانیناه یوم وإلى حد ما فقد كان ھذا بعضا م تكمن مشكلة المصطلحات ھنا.

 أمس.

 

 قبل التقدیم أو قبل تنفیذ االنتقال؟  منال إسماعیل:

 

واسمحوا لي بعدم استخدام  --بعض األمور  --وقد قالت ألیسا، ربما یمكن لبعض األمور أن   باتریك فولتسروم:

أن یتم تقییم  حتى قبل --یمكن أن تحدث أمور معینة اآلن بل حي تحدث اآلن قبل  كلمة "تنفذ.

 جمیع المقترحات.

 جاك؟-جون
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 لنا. NTIAلقد أشرت في وقت مبكر لخطر كلمة "تنفیذ" في رسالة مدیر  شكًرا لك، باتریك.  جون جاك سوبرینات:

وھنا أود أن أقترح أن علینا أن نحافظ على كلمة "تنفیذ" بدقة بخصوص المرحلة التي وافقت 

یجب علینا إیجاد كلمات  --ینبغي  النتقالیة ثم تنفیذ ذلك.فیھا الوالیات المتحدة على الخطة ا

 أخرى بالنسبة لكل خطوة أخرى.

واالحتفاظ بكلمة  على سبیل المثال، یمكننا استخدام التكیف أو التكییف أو شيء من ھذا القبیل.

 شكًرا. "تنفیذ" فقط للخطوة األخیرة، فھي قرار سیاسي.

 

 ك؟جو، ھل أنزلت ید  باتریك فولتسروم:

 

 ال. لقد فقدت اتصالي بالشبكة، أما یدي ال زالت مرفوعة.  جوزیف الھادف:

 

 حسنا، فلتتفضل مشكورا.  باتریك فولتسروم:

 

ولكني أعتقد أن الحل  أعتقد أن المسألة التي سلط علیھا جاك الضوء مسألة جیدة. أجل. شكًرا.  جوزیف الھادف:

  أكثر صرامة من الالزم.

یختلف عن تنفیذ SLAألنھ، على سبیل المثال، البحث عن  --ن نتحدث عن وأعتقد أننا یمكن أ

لكن العمل الذي یقومون بھ اآلن یعتبر  جدیدة. SLAفخطوة التنفیذ ھي استبعاد  .SLAاتفاقیة 

 لذلك ربما یمكننا توصیف األمور على ھذا النحو. خطوات تحضیریة نحو التنفیذ.

 

 أنحاء الغرفة ألرى رد فعل الناس. أنا أبحث في جمیع  باتریك فولتسروم:

 إن بعض الناس بحاجة القھوة. بعض االیماءات بالرؤوس.

 روس؟
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 نعم، القھوة تبدو فكرة جیدة. معكم روس موندي.  روس موندي:

أعتقد أنھ، وكما ذكر في وقت سابق، فإن مصطلح "التنفیذ" مصطلح صعب في ھذه الحالة ألن 

فبالنسبة لشخص مثلي ذي  ھا فھم مختلف لما یعني "التنفیذ".العدید من األنشطة المختلفة لدی

 خلفیة ھندسة البرمجیات، فالتنفیذ كتابة البرامج.

 [ ضحك ]

 وبالنسبة لشخص ذي خلفیة سیاسیة أو تعاقدیة فإن "التنفیذ" ھو التوقیع على عقد أو إنھاؤه.

 كثیر من األنواع األخرى.وأنا متأكد من أن ھناك ال وھاذان أمران من نوعین مختلفین تماما.

مع  وأعتقد أن اقتراح جون جاك بأن نكون حذرین للغایة في استخدامنا للكلمة یعتبر فكرة جیدة.

ذلك لست متأكدا كیف ینبغي لنا أن نحصر األمر، وخاصة أن واحدا من الوثائق الحالیة نحاول 

 م مختلف لما یعنیھ ذلك.وأعتقد أن الكثیر منا ھنا لدیھم فھ الرد فیھا على نقاط تنفیذھا.

وذلك فمن حیث أسئلتنا ھنا، ربما بالنسبة لما نقوم بنشره، فنحن بحاجة لمجرد تجنب استخدام 

 ھذا المصطلح "التنفیذ"، إذ أنھ غامض للغایة.

 

 أتفق معك إذا كنا متفقین في ھذه الحالة على أننا یجب أن نتوقف عن استخدامھ في الجواب. باتریك فالتستروم: 

 ناحیة أخرى، فسوف تطرح علینا أسئلة ستستعمل فیھا كلمة "التنفیذ" بالتأكید. من

أعتقد أن لدینا إجماعا ھنا حول، نعم، التشویش الذي تسببھ كلمة "تنفیذ"، لذلك  --لذلك فما أعتقد 

فكلما أردنا الرد على األسئلة، علینا أن نحاول تجنب استخدام ھذا المصطلح، ونتحدث عما 

 عندما نجیب. نعنیھ حقا

 ناریل؟  

 

 معكم ناریل كالرك للتسجیل.  ناریل كالرك:

وأن ھناك خطوات  أو شيء من ھذا القبیل؟ نحن نتحدث عن الھجرة إلى نظام جدید للعملیة؟

 تشارك في ھذه الھجرة التي قد تحدث في نفس الوقت؟
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 إلیز؟  باتریك فالتستروم:

 

 رون إلي.اعتقد انكم تنظ إلیز معكم.  إلیز جیریتش:

 [ ضحك ]

إذن توجد بعض الخطوات من شأنھا إحداث تغییرات في الھیكل التنظیمي، وكذلك في األنشطة   

التشغیلیة، فضال عن الحاجة لوضع اآللیات والتنمیة من أجل تحقیق بعض التوقعات، وھذا ال 

ولكن  --فقط أنا أعلم أن معظم المجتمعات تعتقد أن المجتمع اآلخر  یعني مجتمعا واحدا فقط.

یجب أن ُتتبع في التنفیذ وال یوجد إال عدد قلیل من  --توجد بعض الخطوات التي سوف

 الموظفین مطالبون بالقیام بھا كلھا.

وأعتقد بما أنھ یجب على كل منا تحدید أولویات مشاریع أعمالنا عندما یكون لدینا مشاریع 

والمتطلبات التي تم اعتمادھا،  عمل، فعندما نحصل على المجموعة الكاملة من التوصیات

سیصبح من األسھل تقییم تلك األمور والحكم على كیفیة تداخلھا أو كیفیة تطویرھا بشكل متواز 

 أو كیفیة جعلھا متسلسلة.

ولكني اآلن، أعتقد أن ذلك یحوي الكثیر من التخمینات، ولكن حین ألقي نظرة على حجم عمل 

 ة لبعض األمور التي ُطلب منا القیام بھا.فریقي، فسیكون كبیرا نوعا ما بالنسب

 

 منال؟  باتریك فالتستروم:

 

 لذلك أنا أحاول فقط أنني أتفق مع اآلخرین.  منال إسماعیل:

إذن ما أفھمھ اآلن ھو وجود بعض الخطوات التحضیریة أو اإلجراءات التي قد تنفذ قبل التقدیم 

ذ االقتراح المقدم الموافق علیھ الذي قد باعتبارھا خطوات أو إجراءات تحضیریة، ومن ثم تنفی

 ینفذ أیضا بالتتابع أو بالموازاة مع خطوات التنفیذ.

 --ھل ھذا 
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 --ألیس وجوسف ثم   باتریك فالتستروم:

 

 ھل ھذا منطقي؟-- منال إسماعیل: 

 

 ألیسا ثم جو وبول.  باتریك فالتستروم:

 

  أتفق مع ذلك. نعم.  ألیسا كوبر:

ح بمثال فقط، نحن نتوفر على المعلومات من المجتمعات المتعددة التي تفید أعتقد أنھ، للتوضی

 قد یستغرق ثالثة إلى أربعة أشھر. PTIبأن تأسیس 

ھناك  وبالتالي نسیان موعد وقوع ذلك، فمن الواضح أنھ لن یقع وقت واحد كاألمور األخرى.

ا والمراجعات القانونیة التي الوثائق التي یجب صیاغتھ --الكثیر من األشیاء التي تحتاج إلى 

كما تعلمون، یجب أن تتم على مدى فترة من  --یجب عملھا، ویمكن لجمیع ھذه األشیاء أن تتم 

 الزمن ولیس في یوم واحد.

لذلك  فسیكون ساري المفعول یوما ولن یظل كذلك في الیوم الموالي. العقد ینتھي في یوم واحد.

 لدیھم طبیعة مختلفة. --انھم  --فمن 

اآلن، إذا بدأت الخطوات التحضیریة للتنفیذ اآلن أو إذا بدأت بعد أن نقدم االقتراح إلى مجلس 

ICANN  أو إذا بدأت بعد مصادقةNTIA  على االقتراح والموافقة علیھ، فمن وجھة نظري

أرى أن األمر متروك للمجتمعات الفردیة لتحدید مدى ثقتھم في االقتراح، وكم یتوافق فعلیا في 

، عندما یتوفر لدینا RIRو IETFبعضھا، مثل  الزمني، ألیس كذلك؟ NTIAھم بجدول نظر

SLAلذلك أنا أعتقد أننا بحاجة إلجابة  ، فسنسعى لمحاولة تحدیثھ في غضون ذلك، ألیس كذلك؟

كل ما نحتاجھ ھو فھم وجود خطوات تنفیذ ستستغرق بعض الوقت  شاملة واحدة لھذا كلھ.

لفة من ھذه العملیة بالموازاة مع انتھاء العقد في تاریخ معین في وقت وربما تتم في مراحل مخت

 ما في المستقبل.
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 بول؟  باتریك فالتستروم:

 

أعتقد أنني كنت أرغب في التعاطف مع مفھوم منال حول التنفیذ ألني فكرت فیھ خالل  أجل.  بول ویلسون:

بق أیضا على تنفیذ كل األمور معا في التنفیذ المرحلي بالتأكید، ولكنھ ینط --الحدیث عن تنفیذ 

المسؤولیة  --، فلن تكون المسؤولیة الفعلیة ICGوقت واحد بحیث أنھ بمجرد أن یتم حل 

أعتقد أن  العالمیة عن التنسیق أو التحقق من صحة أو إدارة أو اإلشراف على التنفیذ واضحة.

NTIA أنا ال أعرف إن كان  لف بھا.ال ترغب في تحمل تلك المسؤولیة بالتأكید، وربما لن تتك

  التكلف بھا. ICANNاألعضاء أنفسھم أو  --بإمكان األطراف المركزیة، إما 

--أنا آسف، فھذا قد نوقش من قبل خالل طرح ما  ---نحن حقا  ---وذلك ألننا نتوفر على نھج 

 وشكرا لكم. ---أو آلیات  ---نھج تنفیذ متناسق واحد  -

 

 --ید من األشخاص في ھذه القاعة ینتابھم الفضول لمعرفة المكان الذي توجد فیھ العد  باتریك فالتستروم:

 [ ضحك ]

 

 ألنك تبدو وكأنك داخل مركز تجاري أو شيء من ھذا القبیل. -- باتریك فالتستروم: 

 

في صالة في مطار سان دییغو ویوجد ھنا مجموعة أطفال یتجولون، ولذا فسأتحرك  --أنا في  بول ویلسون: 

 كان أقل فوضى.لم

 

ونحن  --فعلى األقل یستطیع الناسخون تمییز كل ما تقولھ حتى نتمكن من  --بول، ال تقلق   باتریك فالتستروم:

 نجمع بین االستماع والقراءة، ونتوصل بكل ما تقولھ، لذلك شكرا جزیال لك.
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 حسًنا. حسًنا.  بول ویلسون:

 

ماذا عن محاسبة  إلى السؤالین األخیرین، إذن أحد األسئلة كان كالتالي: لذلك دعونا ننتقل حسًنا.  باتریك فالتستروم:

CCWG ھل ھذا مقبول بالنسبة للـ والجدول الزمني؟ICG؟ 

إلى ردود الفعل  CCWGاختتام مساءلة  --جوابي المقترح ھو أننا، ككل شخص آخر، ننتظر 

تظر المزید من المعطیات وذلك فنحن أساسا نن التي توصلوا بھا خالل مشاوراتھم المفتوحة.

منھم، ما یعني أن اقتراحي ھو أن نحاول عدم اإلجابة عن أي سؤال بخصوص ما إذا كنا نعتقد 

 أنھم في المسار الصحیح أو غیر الصحیح أو أیا كان.

والرد الذي أقترحھ ھو  ؟CWGراض عن اقتراح أسماء  ICGھل الـ  والسؤال األخیر: حسًنا.

نحن نعلم أن لدى  لم نتلق االقتراح النھائي بعد. ، نبدأ التقییم المسبق.أوال وقبل كل شيء --أن 

وبالطبع فجزء من  --نوعا ما بین  --ونحن  یونیو للرد. 25منظمات المیثاق فرصة حتى 

تفي بجمیع  CWGما إذا كانت العملیة التي استخدمتھا أسماء  --میثاقنا ھو تقییم ما إذا 

نحن نبحث  --لمصلحة، وھلم جرا، وھو ما یعني أننا نبحث في المتطلبات المتعلقة بأصحاب ا

 المردود الذي قد تحصل علیھ. --مع  CWGعلى وجھ التحدید كیف تتعامل أسماء 

 لین؟ --ال  حسًنا.

 

في  أعتقد فقط أن "راض" كلمة غریبة، ولكن أنا ربما أعاني من نقص في الكافیین اآلن.  لین سانت. آمور:

 السؤال.

 

وإن كنت أنا من دخل الغرفة، فسأطرح  السؤال، بطبیعة الحال، یمكن أن یبدو غریبا. حسًنا.  فالتستروم:باتریك 

  علیكم ربما سؤاال سیكون أكثر غرابة، حسنا؟

مشكلتك مع  --ما  --لذلك أعتقد أن علینا التركیز على اإلجابة أكثر من السؤال، ولكن أنا أتفھم 

  كلمة "راض."

 شیاودونغ؟
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 تعجبني كلمة "راض" ألن الناس قد یسألون األعضاء إذا كانوا راضین عن المقترحات.  ونغ لي:شیاود

في الواقع، لدینا تفاعل مع االستراتیجیة، وذلك بإرسال ألیسا للبرید اإللكتروني  --لكن الجواب 

عالم نحن بحاجة إل الخاص باستراتیجیة قضایا العالمات التجاریة، لذلك ھناك نوع من التفاعل.

ال نستطیع أن نقول أننا ببساطة راضون أو غیر  .CWGالمجتمع بأننا نتفاعل ونتواصل مع 

 حسًنا. راضون.

 

حتى شیاودونغ، ھل ترید إضافة شیئ لھذا أو أن ذلك كاف ألن السؤال السابق كان یھم مسألة   ألیسا كوبر:

 ؟CWGالتفاعل مع 

 

 ھذا السؤال دبلوماسیة جدا. أعتقد أن إجابة معكم شیاودونغ.  شیاودونغ لي:

 [ ضحك ]

 

 وھذا سؤال یتعلق بما سبق، ھل ترى ھذا شيء إیجابي أم سلبي؟  باتریك فالتستروم:

 [ ضحك ]

 منال؟ حسًنا.

 

"ھل واجھتكم أي مشاكل في عملیة  :8كنت أتساءل فقط ما إذا كان ھذا یتوافق مع السؤال   منال إسماعیل:

  ؟"CWGاقتراح أسماء 

 ما إن كنا نواجھ مشاكل بدل ما إن كنا راضین؟ ھ نفس السؤال تقریبا، ألیس كذلك؟أعني، إن

 عذًرا.
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 ال، ال. سأترك أللیسا أن تدمج اإلثنین ربما أو تحذف أحد الردود. أجل.  باتریك فالتستروم:

 إذن كانت تلك كل األسئلة التي خطرت لي، استنادا إلى المناقشات التي أجریناھا یوم أمس.

وا لي أن أطلب منكم إن كان أي شخص یفكر في سؤال صعب یظن أنھ سیطرح علینا، اسمح

  أفتح المجال للحدیث. من فضلكم.

 ألیسا؟

 

"ھل یتوافق  لذلك كان ھناك سؤال واحد أشارت لھ لین في بدایة ھذه المناقشة والذي تضمن أن:  ألیسا كوبر:

 ت؟"مع االقتراحین األخریین للمجتمعا PTIلـ CWGاقتراح 

ویتوفرون على  CWGلم أكتب جوابا ألنني أعرف أن المجتمعات األخرى أصدرت تعلیقا للـ

 إجاباتھم الخاصة على ھذا السؤال، لذلك لم أكن متأكدا بالضبط.

إن جوابا جیدا لھذا من الممكن أن یتضمن العودة الى الوراء والنظر في ما قالوه بالضبط 

إذا كنتم  --لوقت للقیام بذلك، ولكن إذا كنتم تعتقدون أنكم وتردید بعض منھ، وأنا لم یكن لدي ا

 إذن... تتذكرونھ فسأكون سعیدة بتدوینھا.

 

 لین؟  باتریك فالتستروم:

 

 RIRألفت النظر إلى أن بول قال أیضا في غرف الدردشة أن موقف  حسنا، یمكنني المحاولة. لین سانت. آمور: 

ولكن ما دام بول قد قال أنھ كان  أو أالن. .RIRینا كان نفسھ كذلك، لذلك ربما یمكن أن تعط

 األول. IAB / IETFفأنا سعید لمحاولة القیام بـ یعمل علیھ في وقت سابق.

 

 جو؟ باتریك فالتستروم: 
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أعتقد أننا نعرف الجواب على السؤال ولكن أعتقد أننا قد تحصل على جواب من الناس الذین  جوزیف الھادف: 

ار عمل المساءلة بشكل عام وعملنا، ولذا فقد نود التوصل إلى بعض ھم في حیرة حول تی

 النصوص للتوضیح بینھما.

 

 ألیسا؟ انتظر دقیقة. نعم، عفًوا. ناریل؟  باتریك فالتستروم:

 

 ما ھو السؤال الفعلي الذي تعتقد أنھ سیطرح علینا؟ جو، ھل یمكنك تحویل العبارة إلى سؤال؟  ألیسا كوبر:

 

مع بعض قضایا المساءلة في  ICGأعتقد أن السؤال سیخص الطریقة التي تعاملت بھا   جوزیف الھادف:

ICANN  أو شيء من ھذا القبیل، ألنني أعتقد أن الناس یرون انتقالIANA  وحقیقة أن

المساءلة تحدث داخل مجتمعاتنا ولذلك فقد یخلطون بینھا وبین الحدیث حول المساءلة األعم 

 نا.الذي تقع خارج مسئولیت

 

 ناریل؟  باتریك فالتستروم:

 

تتفق مع  PTIل CWGاعتقدت كنا ال نزال في "ھل یتوافق اقتراح  أنا ناریل كالرك.  ناریل كالرك:

المجتمعین"، وكنت أود اقتراح الجواب وھو أن "المجتمعات التنفیذیة تناقش ذلك بنشاط في 

 ".ونقترح علیكم االنتقال إلى ھناك الوقت الراھن.

 

 أالن؟  فالتستروم: باتریك
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عملي على  CWGأعتقد أن االقتراح  إذن لقد طلبت لین التعلیق. أالن باریت. مرحًبا. أجل.  أالن باریت:

و، كما تعلمون، وأعتقد  .IPRلدینا بعض القضایا التي یتعین حلھا، وخصوصا حول  األرجح.

وأعتقد أنھ یمكننا عمل  ستناقش ذلك مع مجتمع التسمیة، RIRأن سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 

 شيء ما.

توجد بعض أجزاء المقترح التي أعتقد أنھا یمكن أن تكون أكثر وضوحا بحیث انھا لیست 

واضحة دائما حول ما إذا كان یفترض ببعض جوانب االقتراح أن تنطبق فقط على الجزء 

عتقد ككل، ولكن، كما تعلمون، أ IANAأو على جمیع وظائف  IANAالخاص بأسماء وظائف 

 أن ذلك یمكن أن یحل.

 لكن شكرا. ھذا ھو تعلیقي الشخصي. تماما. RIRلذلك، كما تعلمون، فھذا لیس من اختصاص 

 

لقد توصلنا بملحوظة من المترجمین الفوریین تفید أننا ال نحسن ذكر أسمائنا قبل التدخل، وھذا،   باتریك فالتستروم:

 معكم باتریك فولتستروم، للتسجیل. أعتذر. بالطبع، ما لم أفعلھ في التدخل أیضا.

 ألیسا؟

 

لقد حاولت تنظیم األسئلة حسب الموضوع، كما اقُترح، لذلك لدینا ما یتعلق بأسماء  حسًنا.  ألیسا كوبر:

CWG  ثم بالمساءلة، ثم سؤاالن یتعلقان برسالةNTIA و الكثیر من األسئلة المتعلقة بعملیة ،

 وضع اللمسات األخیرة على االقتراح.

 وھذه ھي النھایة.  

  لدینا سؤاالن دون إجابة، وھما اللذان طرحھما جو للتو. 

ربما  -- PTIثم اآلخر حول  إن أمكنك، جو، أن تكتب جوابا في الدردشة، فسیكون ذلك ممتازا.

 علینا أن نختم بھذا.

یفید أنا  أعتقد أنني أتفق في الواقع مع الرأي الذي نتج عنھ تعلیق ناریل، والذي --في الواقع 

لم نتوصل حقا إلى استنتاج حول ھذه المسألة، وأنا أفضل أن تحال على  ICGبصفتنا 

 اسمحوا لي أن أحاول كتابة ھذا. حسًنا. ھل ھذا األمر مقبول؟ المجتمعات التشغیلیة.
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وقت المتبقي قبل ال یزال لدینا بعض ال ویبدو أننا على وشك إتمام ھذا الجزء من الجلسة. حسًنا.  باتریك فالتستروم:

استراحة القھوة كما لدینا المزید من الوقت المخصص، ولكننا نعلم أیضا أن الناس یستعدون 

دقائق ثم نلخص  10للمشاركة في جلسات أخرى الیوم، لذلك فاقتراحي ھو أن نأخذ استراحة 

 الیوم ونختتمھ.

لنجتمع مرة  14:45ود الساعة دقیقة، إذن لنقل أننا سنع 15ألمانتنا لنقل  --لذلك نعطي لألمانة 

 شكًرا. أخرى ونلخص الیوم ونتحدث عن القضایا التي یجب أن نتحدث عنھا.

 

 

 [ استراحة ]

 

 

 حسنا، الرجاء أخذ مقاعدكم، فسنقوم اآلن بالتلخیص.  ألیسا كوبر:

ترون اآلن على الشاشة بنود العمل التي برزت  نحن على وشك االختتام لذلك دعونا ننھي ھذا.

تقوم األمانة بإقامة اجتماع لمجموعة االتصاالت الفرعیة لقاء  كان لدینا فقط اثنان ھما: م.الیو

یبدو أن ذلك سیحدث  ومع بعضھا البعض في وقت مبكر من االسبوع. ICANNمع موظفي 

 إذن انتھینا من ھذا. .CWGوأرسلت الرسالة حول العالمة التجاریة واسم المجال إلى  غدا.

اتفقنا على أن نسعى بمجرد االنتھاء من مخرجات مجرى عمل  ثة قرارات.ثم كان لدینا ثال

CCWG  وإرسالھا للمنظمات الداعمة  1رقمSO  واللجان االستشاریةAC  لطلب تأكید من

CWG .یمكنكم ان  حصلنا على متطوعین لفرعي االتصاالت. على أن متطلباتھم قد استوفیت

 تروھم على الشاشة.

یوم الخمیس عندما یكون لدینا معلومات أكثر بقلیل  NTIAلرد على وسنستمر في مناقشة ا

 .CCWGحول ما جرى خالل ھذا األسبوع، ثم كانت لدینا فرصة للتفكیر سویا برفقة أفراد 

وبالنظر إلى ما یبدو أنھ ینتظرنا لیوم الخمیس، وقد نختزل من جلستنا ونبدأ في وقت الحق 

 صباح الخمیس كما ھو الحال اآلن. CCWGو CWGبحیث ال تتزامن مع جلسات عمل 
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ألن ال أحد یعرف ما یمكن أن  1:00إلى 9:00ولكن اآلن، سنتركھا من  --ولكن بالنسبة لل

ولكن سنقرر في ذلك یوم االربعاء ونتأكد من أن  یحدث بین ھذه اللحظة ویوم الخمیس المقبل.

 یوم االربعاء. الجمیع یعرف الوقت الذي سنبدأ فیھ كما أن جدول األعمال سیصدر

 نعم، تفضل. أي موضوع آخر؟ وبھذا، أعتقد أننا ستختتم.

 

مجرد مالحظة صغیرة جدا على ملخص للقرارات المتخذة  معكم جون جاك. شكًرا لك، ألیسا.  جون جاك سوبرینات:

قد اقترحت ھذا  .1آسف، ملخص القرارات المتخذة، رقم  آسف، لیست ھذه. - 2في النقطة رقم 

 وأظن أنكم وافقتم، ولكني ال أرى ھذا منعكسا ھنا. --تأكیدا من  ICGتلتمس  الصباح أن

 

 نحن نعمل بسرعة كبیرة جدا. نعم، عفًوا. إذا أمكن لألمانة أن تغیر ذلك. نقطة جیدة للغایة.  ألیسا كوبر:

 حسًنا. ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟

لنصف كنت منتجة حقا، ویسعدنا دائما اعتقد أن مدة الیوم وا إذن بھذا أود أن أشكر الجمیع.

العدید والعدید من  --(تصفیق)  --شكر خاص لألمانة الستیعاب  استعادة بضع ساعات.

 وللمترجمین. الطلبات في اللحظة األخیرة.

 [ تصفیق ]

 وللفریق التقني على جھودھم في ھذا العمل.

 [ تصفیق ]

 أراكم یوم الخمیس. أتمنى لكم اجتماعا موفقا.
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 وشكرا للرؤساء.  جاك سوبرینات: جون

 [ تصفیق ]  

 

 لقد انتھینا.  ألیسا كوبر:

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


