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لذلك، مرحًبا بكم  .حسًنا .حسًنا هال اتخذتم أماكنكم من فضلكم، ولنبدأ ثانية .حسًنا، جميع الحاضرين : الرئيس درايدين

لذا ضع  .سنقوم بحساب ورقة للحضور .تنظيمية التي يجب تذكرهاهناك بعض النقاط ال .جميًعا

عادة ما تجيد جاني التقدم على  .اسمك في ورقة الحضور من فصلك، لنعرف الموجودين هنا

الجميع ممن يشاركوننا اليوم، وعندما بدأنا يوم السبت، ولكنها ليست هنا اليوم لذا دعنا ننتهي من 

 .اظ بسجل لمعرفة الحاضرين والمشاركين في اجتماعاتناورقة الحضور لنتأكد من االحتف

كما أنه بنهاية اليوم، يمكنكم تناول الكوكتيالت مع المجلس، ونحن ندعوكم لتناوله مع مجلس 

GAC. لذا أنا أشجعكم  .وهناك فرصة جيدة للحديث مع أحد زمالئنا بالمجلس والتناقش معهم

تفل بذكراها السنوية، وقد أصبحنا على عالقات تح ccNSOإن الـ  .في الحقيقة على أن تأتوا

 .جيدة مع زمالئنا بمنظمة دعم أسماء رمز البلد لذا أعلم أنهم سيسرون كثيًرا النضمامنا معهم

ومن ثم نصبح قادرين على حضور الكوكتيل مع المجلس، وسيكون هناك حافالت مخصصة 

كم ثانية على استغالل هذه الفرصة لذا أشجع .لتسهيل األمر علينا ونقلنا إلى المكان المراد

 .للمشاركة في االحتفاالت مع زمالئنا المتخصصين في رموز البالد

كما تعلمون، نخطط لمعالجة  .واآلن انتهينا من هذا، لدينا بعض الملحوظات على أجندتنا

المناقشة حول السالسل المدهشة بهذه الجلسة، ولكن نحتاج لمزيد من الوقت مع أعضاء 

GACد أخطرناكم من خالل قائمة ، وقGAC  بأننا قد نقلنا هذا البند إلى يوم األربعاء في

ولكن أعتقد أنه إن أمكن االستمرار في عملية  .ص عندما نبدأ االجتماع حينها 11:30 الـ

المشاورة، إن تمكنت من الحديث مع مزيد من الزمالء وأعود لبعضهم في بعض األمور، 

بسالسة ولنا بأن نفهم كيف سيتم التعامل مع ذلك مستقبالً، وهذا  سيسمح ذلك للجلسة بأن تسير

هو موضع اهتمام الجميع، بالرغم من أنه هناك بعض الحساسيات خاصة في مناقشة هذه 

 .القضايا وهذه السالسل المتبقية في هذا االجتماع

 .واآلن البرازيل تفضل  
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علق بالتغيير في األجندة الذي أعلنت عنه منذ قليل وأرسلته فيما يت .شكًرا .طاب صباحكم جميًعا  :ممثل البرازيل

إلينا مساء أو في ظهيرة البارحة، أتمنى من الرئيس أن يراجع هذا المقترح ألنه في حالتنا قمنا 

لذا أطلب  .وسيغادرنا غًدا باكًرا .باستدعاء نائب الوزير هنا لهذه الجلسة بغرض مناقشة ذلك

موا بمراجعة االقتراح بأن يأتوا بهذه المشكلة في نفس األجندة التي من الرئيس والزمالء أن يقو

تلقيناها من أسابيع مضت في بداية عملنا حيث أننا خططنا للوفد الخاص بنا، وقمنا بترتيب 

لذا إن تمكنت من مراجعة ذلك وإن كان بإمكاننا الحصول على  .رحالت الطيران بناًء على ذلك

 .الوفد البرازيلي لكم ذلك أي دعم من الزمالء، فسيقدر

 

، ولكني تشاورت مع نائب GACلم نتلَق أي اعتراض من خالل قائمة  .شكًرا لممثل البرازيل : الرئيس درايدين

الرئيس بشأن ذلك قبل إجراء التغيرات على األجندة، وسيساعدنا ذلك على الحصول على مزيد 

ومع ذلك إن كنت مستعًدا  .ك اليوموصراحة أرى أننا لسنا مستعدين لمناقشة ذل .من الوقت

 .البرازيل .إللقاء بيان، يمكننا حينها االستماع لبيانك ثم نقوم بمعالجة هذه القضايا غًدا كما اتفقنا

 

 .وأود أن اقترح على المجلس المنعقد أن يراجع هذا النقاش .سيدتي الرئيسة، سأتلو عليكم بياًنا : ممثل البرازيل

 .مجلس المنعقد لقرار اليوملذا إن أمكن أن يصل ال

 

فال أعتقد أننا مستعدون  .لقد اقترحت أن نحركها للغد) مشكلة بالصوت(و .شكًرا لممثل البرازيل : الرئيس درايدين

وقد استمرت المشاورات، كما استمرت  .لمناقشة ذلك لجميع السالسل الموجودة بالقائمة

ت مستعًدا إللقاء بيان حول سلسلة ومع ذلك إن كن .مشاوراتي، ونحتاج لمزيد من الوقت

واآلن  .حسًنا .وأعتقد أنها طريقة جيدة لالستمرار .يمكننا االستماع لهذا البيان اآلن.بالقائمة، 

 .لدينا مندوب بيرو، واألرجنتين، ومندوب مفوضية االتحاد األوروبي

 

 GACفمن حق أي عضو  .لالبرازي) طلب(أود أن أدعم  .شكًرا لك، وطاب صباحكم جميًعا  :ممثل البيرو

وفي هذه الحالة، لم يتم استشارتنا،  .أن يطلب مراجعة قرار الرئيس، مع كامل االحترام لكم

أمازون بين سالسل أخرى، ونحن قلقون حول حقيقة أن .وكونها دولة مهتمة تماًما لمناقشات 

ول ماهية العمل هذا التغيير في األجندة قد ال يسمح بوقت كاِف للحصول على مناقشة دقيقة ح
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 GACلذا نحن ننحاز لما طلبته البرازيل، وننضم إلى طلب جميع أعضاء  .GACالرئيسي لـ 

 .شكًرا .بمراجعة قرار الرئيس

 

كان من  .من سوء الحظ أني لم أنتبه آلرائكم قبل أن نبدأ هذا االجتماع .شكًرا لمندوب بيرو : الرئيس درايدين

لذا قد تشعرون بأنه لم يتم  .والنظر لألمام قبل بدء االجتماعاألفضل لو كنت قد تفهمت مخاوفكم 

 .وبالطبع يسرني أن أضعهم باالعتبار .استشارتكم، ولكنه لم يتم استشارتي بشأن مخاوفكم

 .ممثل األرجنتين، أنت التالي، تفضل .حسًنا

 

تي أعربت عنها إن األرجنتين تتشارك نفس المخاوف ال .شكًرا لك، سيدتي رئيس الجلسة : األرجنتين

البرازيل ودعمتها بها بيرو، وأود تذكيركم بالبيان الذي قمنا به تحت اسم العديد من دولنا 

 .بالمنطقة والتي كانت قلقة بشأن بعض السالسل المحددة بقائمة السالسل التي تحتاج لمراجعة

يس، وكان كثير وأود أن أذكركم بأنه تم تغيير أجندة بكين حينها وتم تحريك ذلك إلى يوم الخم

لذا نود أن نحصل على مزيد من الوقت لمناقشة بعض  .منا مفترض به أن يغادر في ذلك اليوم

 .شكًرا .القضايا ذات األهمية بالنسبة لمنطقتنا

 

أنا متأكدة من أنه  .ووفًقا لما أفهمه من ذلك، فإن القلق األساسي هنا يرتبط بعدم كفاية الوقت : الرئيس درايدين

وأعتقد أن القضية التي تهتمون بها، باعتبار الحكومات التي تحدثت  .ينا وقت كافٍ سيكون لد

وإن أمكننا مناقشة ذلك خارج هذه الجلسة، أعتقد أن هذا  .حتى اآلن، سيتم تناولها بشكل سريع

وهذا ما أعنيه  .سيكون أمًرا مفيًدا حيث ستعلمون كيف سيتم معالجتها، وما الذي تتوقعونه

 .لتأكد من أن جميع المشاورات بالممرات كاملة حتى تمر الجلسة بسرعة وسالسةبرغبتي في ا

 .وأعطي الكلمة لممثل مفوضية االتحاد األوروبي

 

أتفهم قلقكم حول االنتقال بسرعة، وأعتقد أنه ربما قد ال تكون اللحظة  .شكًرا سيدتي الرئيسة : المفوضية األوربية

أعتقد أن أحد الكلمات التي ذكرت في الجلسة االفتتاحية  المناسبة للوصول لقرار نهائي، ولكن

وأعتقد أنه إذا كانت هناك رغبة قوية من الوفد  .، بعيًدا عن الكفاءة والفاعلية"التعاطف"هي 
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للقيام بمناقشة في هذه المرحلة، أود أن أدعم المقترح البرازيلي بأن نحصل على مناقشة أولية 

 .شكًرا .جتماععلى األقل بهذه المرحلة من اال

 

 .إيران، دورك تالياً  .حسًنا .شكًرا للمفوضية األوروبية : الرئيس درايدين

 

وربما لم تستطع استشارة  .نتفهم أن قمت باستشارة بعض الزمالء .شكًرا لك يا سيدتي الرئيس : إيران

تابعة وهو يرغب في م .ومع ذلك، فمعنا السيد المحترم نائب الوزير البرازيلي هنا .اآلخرين

وأقترح أنه بدالً من أن نستغرق ساعة  .نحترم جميع الزمالء، ويجب أن نعمل مًعا .هذه األسئلة

التخاذ قرار بشأن األجندة، أرى أن تستمروا في مشاوراتكم هذا الصباح شريطة أن تسنح 

للفرصة لمناقشة على األقل السالسل التي هي موضع اهتمام البرازيل ودول أخرى في وجود 

وأعتقد أنه ينبغي أن نعمل جميًعا في بيئة لطيفة وأن نترك  .الوزير معنا هذه الظهيرة نائب

فعلى األقل يمكنك اعتبار احتمالية وضع األولوية  .بعض الوقت، يمكن أن يكون ظهيرة اليوم

فال نريد أن نخيب ظن أحد، فربما تكون  .لهذه السالسل في وجود زميلنا المحترم من البرازيل

لذا ندعم أيًضا مقترحات  .ندة حافلة، وعليه أن يغادر هنا قريًبا، هذا كل ما في األمرلديه أج

كما نحتاج لالستمرار في واألخذ باالعتبار القلق الذي أعرب  .البالد األخرى والتي قالوها اآلن

 .هذه نقطة .عنه زمالؤنا

قد أرسلنا إليكم خطاًبا ونتمنى أما النقطة الثانية، سيدتي الرئيسة، ولن أتحدث بعدها ثانية، أننا 

 .شكًرا .ونود أن تمنحونا الفرصة لتقديم هذا الخطاب بإيجاز غًدا عند مناقشته

 

 .ممثل شيلي تفضل .شكًرا لمندوب إيران : الرئيس درايدين

 

حسًنا، قمنا بتوزيع مستند، بين قليل من الدول ذات نفس األصول في  .شكًرا سيدتي الرئيسة : شيلي

 .ول من هذا االجتماع، عبرنا فيه عن آرائنا حيال البيان الذي كان سيتم مناقشته اليوماليوم األ

لذا أعتقد أنه من الممكن، إن كان ذلك هو األفضل للجميع، أن نتحدث عن هذه الموضوعات 
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ألن هناك دوالً ذات صلة هنا لديها مخاوف، لذا أعتقد أنه من المهم سماع ما يدور والموقف 

 .شكًرا .ه اآلن هنا في هذه الجلسةالذي نحن ب

 

لجميع الحاضرين هنا والذين أرادوا  .واآلن لدينا بعض الوقت قبل االستراحة .حسًنا .شكًرا لتشيلي : الرئيس درايدين

وأود أن نحتفظ بالوقت الخاص باألجندة ليوم  .التعقيب على السالسل المدهشة، لنبدأ بذلك اآلن

االقتراح، هذه فرصة لعلى األقل بعض المناقشات األولية، واستغالل  ولكن كما تم .األربعاء أيًضا

 .ممثل البرازيل، تفضل .حسًنا .وجود بعضكم هنا ومنحهم الفرصة ألن يقدموا تعقيباتهم اليوم

 

وأود أن أؤكد  .أود أن أشكر جميع الزمالء الذين قاموا بدعم طلبي .شكًرا لك سيدتي الرئيسة : ممثل البرازيل

لذا أقترح أن نسير  .مية أن تكون هذه المناقشة اليوم كما كان مخطًطا لها منذ شهورعلى أه

 .م 2:30باقتراح مندوب إيران بأن نقوم بهذه المناقشة اليوم بعد الساعة 

 

لذا سيعتمد األمر على  .م 2:00في تمام  ccNSOسننظر في الجدول، فلدينا جلسة مع  .حسًنا : الرئيس درايدين

سنستطيع أن نقوم بتغيرات على ذلك، فيمكن وقد ال يمكن أن نقوم بالمناقشة في  ما إذا كنا

 .ولكن لدينا الوقت اآلن، إن كنت ترغب في التعقيب، كما قلت قبل استراحة الغداء .م 2:30

 .ممثل الهند، تفضل

 

ا آجاي كومار، أن .GACإن هذا هو اجتماع لي في  .دعوني أقدم نفسي .شكًرا سيدتي الرئيسة  :ممثل الهند

العتبار الطلب الذي قدمته الهند بشأن  GACمندوب دولة الهند، وأود أن أطلب تساهل لجنة 

هاتان السلسلتان، أصدرنا تحذيًرا مبكًرا بشأنهم منذ الوقت الذي تم وضع الجدول به،  .سلسلتين

وقد سرنا  .السلكما أننا شاركنا في عملية الحوار والتفاعل مع المنفذين فيما يتعلق بهذه الس

ومع ذلك، ولسوء الحظ، بينما استمرت المناقشات، وكان  .العمل معهم، وأن نصل لحلول ودية

لدينا انطباع أننا سنكون قادرين على الوصول لحل، وأن األمور قد وصلت لموقف حيث أعتقد 

ى أعلم أن هذا تخط .gTLDأننا عجزنا فيه عن الوصول لحل يسمح بالموافقة على هذه الـ 

، وأحدهما  gTLDاعتباره هو أن هاتين الـ GACالموعد النهائي، ولكن الطلب الذي أريده من 

رام، وهي أحد أكبر .الخاص بالهند، واألخرى  ccTLDالهنود، وهي قريبة جًد من الـ .
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 .ولدينا مخاوف قوية تجاه كليهما .المعبودات الهندوسية في الهند للغالبية العظمى من السكان

بحث هذه القضية من قبل الحكومة مع كل من أصحاب المصلحة المتعددين، والعديد من وقد تم 

أتفهم أننا متأخرون، أن  .gTLD الوزراء، ورأينا أنه من الصعب علينا أن نوافق على هذين الـ

GAC  تقدمت، كما نقدر العمل الرائع الذي تقومGAC  ،به، ولكن حقيقة األمر هي أننا اليوم

مام مشكلة فلو تجاهلنا االعتراضات التي لدينا اليوم، سنصبح بموقف يجب نجد أنفسنا أ

معالجته، ومن ثم أعتقد أنه باعتبار األعداد الكبيرة الذين أعربوا عن قلقهم بشأن هذه التطبيقات، 

 . بالتأني وأن تجد طريقة لحل هذه االعتراضات GACأتمنى أن تقوم 

أعنى أن  .لى موقف يخلق، أو يؤدي إلى مشكلةوال يمكن أن نحصل على عملية قد تؤدي إ

تقوم بها في طوال الشهور الماضية كانت إليجاد مخرج يتم من  GACالعملية ككل التي ظلت 

معالجة  --والتقدم فيها بسالسة، كما تمكننا من إيجاد  gTLDخالله االستمرار في عملية 

غم من بذلنا أقصى الجهود، وبالرغم ونحن هنا اآلن بموقف، فبالر .المخاوف الحقيقية للحكومات

 .من التفاعالت التي قابلناها في مختلف األوقات مع المنفذين، إال أننا لم نستطع حل ذلك

لذا أعتقد بالتفكير في حجم وأهمية المشكلة، والحساسيات التي تمت تغطيتها على أعلى مستِوى 

ع باالعتبار تولي هذه أن تتفضل وأن تض GACمن قبل حكومة الهند، نود أن نطلب من 

 .سلسلة األخرى الذي تم تضمينهم بالقائمة القصيرة، في بيان بكين 14المشكلة وطرحها مع الـ 

 .شكًرا

 

 .ممثل إيران، تفضل .نشكر الهند :الرئيس درايدين

 

  .شكًرا لك يا سيدتي الرئيس :إيران

لضيق الوقت، أتمنى  وحقهم في تقديم بيانات، ولكن GACأحترم جميع زمالئي األفاضل في 

أن نحدد هذه الفترة من الوقت، ساعة واحدة أو مثل ذلك تخصص لمناقشات األمازون، حيث 

 .توجد صعوبة على التواجد معنا لهؤالء الزمالء األفاضل
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ونحن نحترم حق جميع الزمالء في اإلدالء بأي نقاط يرونها، وفي وقت الحق سنقوم بمناقشة 

لذا إن وافقني جميع  .ي حالة استثنائية، وذلك لتعذر وجودهم معنا غًداأما البرازيل فه .السالسل

 .الزمالء األفاضل، أرى أن تقيدوا هذه المناقشة إلى ذلك فقط

 .شكًرا

 

يسرني سماع التعقيبات األولية والمناقشات من أي حكومات تهتم بالقيام  .شكًرا لمندوب إيران   :الرئيس درايدين

سل المدهشة والتي قمنا بتعريفها، ولكن قدترغب البرازيل وغيرها في بذلك فيما يتعلق بالسال

ولكن أحبذ االقتراح الخاص بالمناقشات األولية اآلن،  .األمازون.التعقيب خصيًصا على 

 .الستغالل الوقت الذي بين أيدينا

 .ممثل البيرو، تفضل .حسًنا

 

 .شكًرا لك سيدتي الرئيسة :ممثل البيرو

 .أمازون.شكر زميلنا مندوب إيران، سنبدأ مناقشاتنا اآلن حول نتفهم ذلك، كما ن

في هذه الحالة، دعني أذكركم أننا قمنا مسبًقا بتوزيع البيان عن وضع الموقف الحالي، ليس 

وإن سمحتم لنا، أود أن اسأل زمالءنا  .الخاص بالدول فقط بل بالمنطقة بأسرها في هذا الصدد

 .قوم بالتقديم، ثم سنقوم بعدها بإتمام ما قالوهمن البرازيل أن يكونوا أو من ب

 

 .شكراً جزيالً لممثل بيرو :الرئيس درايدين

 .ممثل البرازيل، تفضل البرازيل، هل تودون التعليق؟

 

 .شكًرا لك سيدتي الرئيسة :ممثل البرازيل
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ل وجود والرئيسة على قبول طلبنا بأن نبدأ المحادثة اليوم، وأن نستغ GACنود أوالً أن نشكر 

نائب الوزير هنا، والذي يعد وجوده هنا تعبيًرا جلًيا عن المخاوف العريضة والعميقة للمجتمع 

 .أمازون.البرازيلي حول التماس تسجيل 

وقد أعرب  .وكما تعلمون، فقد قمنا بمناقشة عميقة وطويلة بشأن ذلك في الكونجرس البرازيلي

اسم جغرافي إقليمي تقليدي وثقافي هام جًدا الكونجرس عن مخاوفه حول مخاطر أن يتم تسجيل 

 .يرتبط بالثقافة البرازيلية

 .ويشاركنا جميع دول المنطقة هذا الرأي مثل بيرو، وكولومبيا، وفنزويال، وأكوادور، وسورينام

وقد وضعوا جميًعا باجتماع منظمة معاهدة التعاون في األمازون مستنًدا، تصريًحا يتعلق 

 .ن مخاوفهم للتسجيل الخاص لهذا االسم الهام للمجتمع البرازيليأمازون، معربين ع. بـ

 .، والذي ضم أمريكا الالتينية ودول الكاريبي في مايوALACثم عقدنا بعدها اجتماع في الـ 

للدول الزميلة  GACوبالمثل، دعمت جميع الدول األخرى طلب البرازيل، ودول األمازون لـ 

 .األمازون لنفس األسباب.إلرسال توصية للمجلس برفض تسجيل 

ويعيش بها أكثر  .من المنطقة التابعة للبرازيل% 50وكما تعلمون تشغل منطقة األمازون 

 .مليون برازيلي 30 من

 .ولدينا واحد من أكبر األنظمة الحيوية في العالم به أنواع هائلة من النباتات، والحيوانات

 .وتشترك معنا بالد األمازون في هذه المخاوف

ضافة إلى أن أمريكا الالتينية ودول الكاريبي ودول األمازون، داخل المجتمع لدينا ردود باإل

ولدينا تصريح أصدرته لجنة قيادة اإلنترنت البرازيلية،  .أمازون.فعل ذات داللة ترفض تسجيل 

وهي منصة ديموقراطية تعددية أصحاب المصالح، تتولى السياسة البرازيلية المتعلقة 

كما لدينا رد فعل واسع وقوي من المجتمع المدني والذي يقوم بتنظيم مستنًدا يتم  .باإلنترنت

يعترض على  ICANNومجلس  GACتوقيعه من آالف األشخاص ليتم إرساله إلى مجلس 

 .هذا التسجيل

أود أن أقرأ عليكم النص  .لذا بطريقة ما، نحاول اإليفاء بالمتطلبات، التي فرضها بيان بكين

قمتم بالموافقة عليه في اجتماع بكين حيث أني لم أكن حاضًرا، والتي تنص األصلي الذي 

في تلك الحاالت التي " GACوهذا يعني أنها أصبحت قراًرا لدى " للمجلس GACنصائح "

يكون فيها أحد المجتمعات متأثًرا بشكل واضح بمجموعة من طلبات الحصول على نطاقات 
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gTLD ر عن رأي جماعي وواضح حول تلك الطلبات، فيجب الجديدة واقعة في تنافس، وقد عب

 ."أخذ هذا الرأي حسب األصول في الحسبان، باإلضافة إلى كافة المعلومات األخرى ذات الصلة

وكما تعلمون، في يوم األحد قامت بيرو والبرازيل، واألرجنتين، وشيلي، أوروجواي بإرسال 

مجتمع؛ المجتمع البرازيلي، والمجتمع خطاب قمنا فيه بتوضيح جميع ردود الفعل من جانب ال

كما نود أن نؤكد ثانية على  .البيروفي، والكونجرس البرازيلي، ولجنة قيادة اإلنترنت البرازيلية

من خالل نصائحها للمجلس بنفس الشروط التي تمت الموافقة عليها  GACطلب دعم أعضاء 

 .إفريقيا.في االجتماع السابق ببكين والتعلق ب 

تدعم طلبنا  2007عام  GACإلى ذلك، أعتقد أن المبادئ التي وقعت عليها باإلضافة 

 .بخصوص هذه القضية

ونتفهم جيًدا . وأود أن أحيطكم علًما أننا عقدنا محادثات مثمرة مع شركة األمازون المحدودة

 .خطة العمل الخاصة بهم

ولم يسئ أحد منا  .خالصةبجميع محادثاتنا، تقابلنا ثالث مرات، وكان كال الطرفين يحمالن نية 

 .الظن باآلخر

ولكن المسالة   .كما نتفهم رغبتهم في تحقيق أعمال جيدة .نتفهم خطة العمل الخاصة بهم

وقد شرحنا لهم موقفنا بشكل واضح  .تتعلق بالمبادئ، لذا ال يمكن أن نقبل بهذا التسجيل

 .ومذهب وبصراحة

وأسأله أن يدعم طلب البرازيل  .االبتدائيةلذا أود أن أسأل نائب الوزير يتم هذه الكلمات 

امازون من قبل شركات خاصة وذلك من أجل .للموافقة على رفض تسجيل  GACألعضاء 

 .الصالح العام

 .وإن سمحت لي الرئيسة فسأطلب من نائب الوزير أن يتحدث

 

األول أن سلسلة  .الءوأود أن أضيف نقطتين لتعقيبات الزم .شكًرا لكم على دعمك لطلبنا   :ممثل البرازيل

أمازون تؤثر على عدد كبير من المجتمعات في منطقة األمازون والتي تغطي .المجال 

 .دول بأمريكا الجنوبية 8
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كما أتذكر ما قالته مبعوث االتحاد اإلفريقي في كلمتها االفتتاحية حيث أكدت على أهمية حماية 

 .األسماء الثقافية والجغرافية على اإلنترنت

 .أمازون.في رفض هذا االقتراح الخاص بتسجيل  GACأن أطلب دعم  لذا أود

 

 .شكًرا لممثل البرازيل :الرئيس درايدين

 .أرى بيرو

 

أستميحك المعذرة أردت فقط أن أؤكد على ثالث أو أربع نقاط أظنها  .شكًرا .نعم سيادة الرئيس   :ممثل البيرو

 حيوية لفهم هذا الطلب 

 ICANNنوني للطلب نؤمن أن هناك أساًسا قانونًيا كافًيا بقوانين بخصوص األساس القا:أوال ً 

 .وفي دليل المنفذ GACالداخلية وفي نصائح 

 .وهذه هي الملحوظة األولى .ICANNلذا فالطلب ذو أساس قانوني في اإلطار القانوني 

أقسام  4وتختص األمازون بـ  .أمازون اسم جغرافي.الملحوظة الثانية أنه ال يوجد أدنى شك أن 

 .هذا القسم لمن ال يعلمون تقسيمها السياسي هو القسم الثاني لتقسيم بالدنا .من دول األمازون

 .وتختص بفنزويال كولمبيا وبيرو والبرازيل .فهي أكبر من األقاليم بتقسيمنا السياسي

 .ينيااألمازون في اإلسبانية تنتمي إلى مدن داخل بالدنا وأمازون في اإلنجليزية هي مدينة بغ

وال يوجد أدنى شك أن  .2-3166لذا فهي بقائمة   .وقد تم تخصيص الرقم الرمزي ثالثي العدد

 .وهذه هي الملحوظة الثانية .هذا اسم جغرافي

 .GACوالمالحظة الثالثة أن هذه قضية تخص الصالح العام لهذا نناقشها بالـ 

وتؤثر هذه القضية على تكتالت سكانية عديدة وأود أن أؤكد على أن جميع دول األمازون 

 .أمازون.وأقاليمها األمازون وأقسامها وحكومتها المحلية قاموا برفض 

 .لذا هناك دعوى إجماعية، وتفهم إجماعي لمخاوف المجتمع ضد هذا التسجيل
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وبالتأكيد سأكون حريًصا على أن  .ثالثوفي الوقت الحالي ليس لدي سوى هذه المالحظات ال

 .GACأعود للنقاش ثانية وأن أبدي أي مخاوف أو أطرح أي أسئلة للـ 

 

 .شكًرا لمندوب بيرو :الرئيس درايدين

 هل ثمة المزيد من التعليقات حول هذا الموضوع؟ .حسًنا

 هل هذه جنوب إفريقيا؟ .في نهاية الطاولة

 

 .، تفضلممثل جنوب إفريقيا :جنوب إفريقيا

 

 .من فضلك :الرئيس درايدين

 

  .نود فقط أن نعلن عن دعمنا إلسهامات الوفد البرازيلي والوفد البيروفي  :جنوب إفريقيا

كما أن لدينا نفس المخاوف القوية حول حماية الصالح العام والمجتمعات والمؤشرات 

 .الجغرافية والثقافية

 .شكًرا لك سيدتي الرئيسة

 

 .كم جنوب إفريقياشكًرا ل :درايدين

 .التالي هو مندوب جابون ثم مندوب سريالنكا

 هل أنا على صواب؟ الجابون؟
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 .نعم :الجابون

 .شكًرا لك، سيدتي رئيس الجلسة

تود جابون أن تعقب على هذه المشكلة، وقد تلقينا التعقيبات من الوفد البرازيلي على هذه 

وقد يكون ذلك ضد  ICANNصحته من قبل  القضية، كما أؤمن إن كانت هذه المنطقة تم إثبات

 .2007عام  GACالجديدة، والتي تم تطويرها من قبل  gTLDمبادئ 

الجديدة الحساسيات والشروط ذات الدالالت القومية، والثقافية،  gTLDيجب أن تراقب 

 .والجغرافية واإلقليمية، والتقليدية

 .، بها هذا النوع من المشاكلأي تطبيقات تتعلق بسالسل ICANNومن ثم، ينبغي أن ترفض 

 

أمازون وصلت لوزارة الخارجية لدينا، وتم إعطاؤها .هذه المشكلة المتعلقة بـ  .سأكون موجًزا   :سريالنكا

أقصى االهتمام ما بين مناقشات مع الحكومة البرازيلية في كثير من المشكالت المتعلقة 

لوفدين البرازيلي والبيروفي، أتمنى أن أضع وبالنظر في تعقيبات ا .بالعالقات التجارية الثنائية

 .أقصى دعم لما صرح به كل منهما بهذه الجلسة

 .شكًرا

 

 .شكراً لكم، شكراً لكم :درايدين

 .ثم روسيا تالياً ممثل ترينداد و توباغو

 

 .أمازون.ة تدعم ترينداد و توباغو موقف البرازيل من قضي .نعم، أود أن أشكر السيدة الرئيس   :ترينيداد وتوباغو

 .شكًرا جزيالً 

 

 .واآلن مندوب روسيا .شكًرا :درايدين
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 .سأتحدث بالروسية لذا يمكنكم وضع سماعات األذن .شكًرا لك يا سيدتي الرئيس   :ممثل روسيا

 .يود الوفد الروسي أن يعلن دعمه الكامل للدعوى الخاصة بزمالئنا بالوفد البرازيلي والبريوفي

المخاوف في استخدام األسماء الجغرافية عند تسجيل المجاالت من قبل كما أننا نشاركهم نفس 

 .وبالطبع نرى أن وجهة نظر الحكومات يجب أن توضع باالعتبار .الشركات الخاصة

 .أشكركم على اهتمامكم

 

 شكًرا، روسيا :درايدين

 .التالي مندوب أوروجواي، فليتفضل

 

 .مجرد تعليق صغير للغاية :أوروجواي

أرى أنه البد من  .دث كرئيس لالجتماع الوزاري ألمريكا الالتينية ودول الكاريبيأود أن أتح

وال  .وقد كان ذلك قراًرا وزارياً  .دعم دعوى باتاجونيا واألمازون وقد أكدنا ذلك في االجتماع

 .وهذا هو رأينا بشان هذا البند .أرى أن هناك ما يجب أن يقال اكثر من ذلك

 .شكًرا جزيالً 

 

  .واآلن مندوب أوغندا .شكًرا :درايدين

 

أود أن أشكركم على دعمكم للبيان الذي ألقاه المندوب البرازيلي،    .شكًرا لك، سيدتي الرئيسة  :أوغندا

كما أردت أن أسأل سيدتي الرئيسة، كثير منا من  .والدول األخرى التي تتأثر باألمازون مثلنا

  .بهة ، والتي قد تكون مصدر قلق لناونحن نمر بعملية توليد سالسل متشا .دول نامية
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لذا أتساءل إن كنا مضطرين دوًما للمجيء هنا وإلقاء بيانات مثل هذه، أم سيكون هناك طريقة 

فأنا لست  .هذا مجرد طلب ثانوي .عامة لحماية السالسل التي نراها ذات حساسية بالنسبة لنا

ستكون كافية  GACوكنت أظن أن نصائج  .مشارًكا دائًما بهذه االجتماعات ولكن دائًما ما أتابع

ولكن أتمنى أن أسمع ثانية هل سيكون هناك إجراء إن كنا نرى أن لدينا ما نحتاج  .للحماية

 .شكًرا .لحمايته، هل سنأتي هنا ونتحدث بشأنه

 

 .التالي لدينا أستراليا .أشكر مندوب أوغندا :درايدين

 

ميع زمالئي الذين تحدثوا مسبًقا عن هذه القضية الهامة وأشكر ج .شكًرا لك سيدتي الرئيسة  :أستراليا

لذا أشكركم كثيًرا على  .من الجيد أن أتكلم عقب مندوب أوغندا .لذا، شكراً لكم .والحساسة

وكثير منكم رأى أني وضعت بعض االقتراحات  ..طرح هذه األسئلة حول عمليات المجلس

يد أن أكون واضًحا في أن الحكومة لذا أوالً، أر .بشأن هذه المشكلة GACعلى قائمة 

وطالما كانت  .األسترالية تدعم الدول في تحسين مصالحها القومية المتعلقة باألسماء الجغرافية

 .حول هذه المشكلة GAC، كما أن هناك كمية ضخمة من نصائح GACهذه منطقة اهتمام للـ 

الجغرافية غير المدرجة في  والموقف الذي نواجهه اليوم هو أن بعض الحكومات تعتبر األسماء

 .في الدليل اإلرشادي للمنفذ ICANNأو مجمعة تحت إطار عمل  ICANNقوائم 

وأعتقد أن هذا هو السبب في وجودنا هنا اليوم نناقش هذا، إن هناك فجوة واضحة بين عمليات 

ICANN وإطار عمل السياسات. 

ويبدو أن هناك العديد من  .ه الثغرةلذا فإن اقتراحي واقتراح الحكومة األسترالية وضع لسد هذ

وما نواجهه  .التطبيقات في الدورة الحالية للحكومة أنها تعد أسماًء جغرافية وذات أهمية كبيرة

أما بخصوص إطار  .GACولدينا محادثات بشأن ذلك هنا في  .هو أنه ال يوجد عملية واضحة

وم الحكومات والمنفذون فال يوجد عملية حيث تق .، هناك شيء مفقودICANNعمل سياسة 

 .بالجلوس وإلقاء ما لديهم، كما ال يوجد معايير للقرارات، وما إلى ذلك

لذا ترى الحكومة األسترالية أنه، رغم عدم تعقيبها على التطبيقات الموضوعة اليوم، إال أن 

بوضع عملية واضحة للتعامل مع  ICANNباقتراح أن تقوم  GACهناك ضرورة ألن تقوم 

وأتوقع أن هناك العديد من  .ية، ويتم تنفيذها بهذه الدورة، وبالدورات المستقبليةهذه القض
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التطبيقات بهذه الدورة، واألشخاص المنتبهين، سيصبحون أكثر حساسية في الدورات القادمة 

وأعتقد أننا سنقدم ألنفسنا خدمة  .وقد يستجد هذا الموقف ويظهر ثانية .في ذلك GACلمصلحة 

أن تضع عملية واضحة إلعادة النظر في هذه القضية الخاصة  ICANNنا جليلة إن أوصي

 .شكًرا .باألسماء الجغرافية، والتعامل معها

 

 األرجنتين .شكًرا لمندوب أستراليا :الرئيس درايدين

 

اجتمع  .كما أشكر أستراليا على هذا التعقيب، وعلى إسهامك .شكًرا لك، سيدتي رئيس الجلسة  :األرجنتين

الخاص بك مع ممثلين من دولتنا، وأعتقد أن النتيجة كانت بناءة للغاية، كما أنا قمنا بالرد الوفد 

  .على اقتراحاتكم

وأود أن أؤكد على الجزء الخاص بالدليل اإلرشادي للمنفذين فقرة يجب أن تضعها الشركة 

ففي الدليل  .وأعتقد أن هذا الجزء دائًما ما يستخف به من ناحية المنفذ .دائًما باالعتبار

في حالة وجود أي شك، تقع على مقدم "اإلرشادي، ينص القسم باألسماء الجغرافية على أنه 

الطلب مسئولية استشارة الحكومات أو الهيئات العامة ذات الصلة وإدراج دعمهم أو عدم 

االعتراض قبل تقديم الطلب، من أجل إقصاء أية اعتراضات محتملة والمساعدة في التعامل مع 

 ."ية أشكال غموض تتعلق بالسلسلة والمتطلبات القابلة للتطبيقأ

وتعتقد األرجنتين أنه إن أصبح هذا الجزء أكثر قوة أو إلزاًما، فإن جميع هذه المشاكل لن تحدث 

ألنه إن كان لدينا بعض االتصاالت من الشركة من قبل، لربما وجدنا حالً، وهو شيء  .ثانية

 .ركات والدولكان قابالً للتفاوض بين الش

وستجد أن الدليل اإلرشادى يتعمق كثيًرا  .وقامت الشركات بتنفيذ التطبيق .ولكن لم يحدث ذلك

وأعتقد  .على هذه النقطة GACلذلك أرى أن تؤكد  .بهذه األحداث، ولكن لم يحترمها المنفذون

 GAC، في اجتماع لشبونة، تم إصدار المبادئ GACحين قامت  2007كل ذلك مكتوًبا عام 

 .شكًرا .وحينها قمنا باإلعراب عن جميع أفكارنا .الجديد gTLDالجديدة لـ 
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أود فقط أن  .شكًرا لك، سيدتي رئيس الجلسة. تالياً ممثل البرازيل ثم البرتغال .نشكر األرجنتين   :الرئيس درايدين

ينا اتجاه أعتقد أنا بحاجة ألن يكون لد .أوافق بيتر الرأي .أعقب على ثالثة أشياء بإيجاز

أوالً، بسبب  .ولكن ال أرى أن هذه الفجوة خطيرة كما نظن .لمحاولة رأب هذا الصدع GAC بـ

مثل اإللزام بأن يكون البحث عن مفاوضات . بعض الحجج التي طرحها مندوب األرجنتين

عني هذا ال ي: ثانًيا .بأن الدول لديها الحق لمناقشة ذلك في هذا المنتدى .سابقة من جانب المنفذ

أعتقد أنه من األفضل أن تكون هناك محاولة لسد هذه  .أننا لسنا بحاجة لتغطية هذه الفجوة

 .ولكن رًدا على سؤال أوغندا، من وجهة نظري، أرى أننا أحياًنا سنضطر للمجيء هنا .الفجوة

بل، أما في المستق .أمازون.على سبيل المثال، اآلن لدينا  .حيث أن القائمة السابقة ليست شاملة

فال  .ال أعرف ما إذا كانت هذه األسماء بالقائمة أم ال .دانوب.النيل، أو .صحراء، أو .فقد تجد 

وال يعني ذلك أنهم ليسوا ذا  .ولكن قد ال توجد بها هذه األسماء .أحفظ القائمة عن ظهر قلب

 .أهمية للثقافة القومية، أو المخاوف التقليدية ببلدك

 .ولكن ما هو حقيقة أيًضا أن اإلجراء مختلف بعض الشيء .ليلذا إن وجود فجوة هو أمر فع

 .كما أن القائمة ليست كاملة

 وألنهي مناقشتي، أود أن أقول أن هناك احتمال بأن تجد بعض التماسات األسماء الجغرافية

ربما هذا الحال مع، بعض الحاالت حيث يكون اسم المدينة أو الوالية أو اإلقليم  .يمكن حلها

 .وتتفاوض الحكومة مع الشركة أو الشركات المسئولة عن االلتماس .لتماس تسجيلتعرض ال

 .كما أنه غير قابل للتفاوض .أمازون، كان هذا غير ممكن.لكن في حالة  .وهذا ال بأس به

ولكن  .ولكن ال تزال هناك احتمالية وجود بعض تسجيالت األسماء الجغرافية القابلة للتفاوض

فقد  .في هذه الحالة الخاصة، أنا مـتأكد بأنه سيكون هناك حاالت أخرىولكن  .ال نخاطر بها

 .أمازون للمفاوضة.وفي هذه الحالة ال يمكن إخضاع  .إفريقيا من قبل.كان الحال هكذا مع 

 .شكًرا

 

 .فليتفضل مندوب البرتغال ثم مندوب بيرو من فضلكم .شكًرا لممثل البرازيل :الرئيس درايدين

 

 .جزيالً  شكًرا :البرتغال
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 .أعتقد بأننا نتعامل مع مشكلة خطيرة

 .شكًرا .وأود أن أعقب نفس تعقيب أستراليا واألرجنتين، نيابة عن الحكومة البرتغالية

 

 .ممثل البيرو، تفضل .شكًرا لممثل البرتغال :الرئيس درايدين

 

أي فجوات محتملة أود أن أوضح موافقتي على المقترح الخاص بالعمل على سد  .شكًرا  :ممثل البيرو

وفي  .ICANNبالقائمة أو في المعايير الخاصة لألسماء الجغرافية غير المدرجة في قائمة 

 .أمازون بالذات، والتركيز على هذه المشكلة.هذه الحالة، أود أن أؤكد على الفارق بين 

 .يوجد أي لبس بهذه القضية ال

ا أنهم يعرفون من قبل أن هناك مساحة ألن الشركة قامت بتقديم التطبيق، وكان ذلك واضًحا جدً 

وكان هذا معروًفا  .كبيرة جًدا مشتركة بين العديد من الدول تحمل هذا االسم، وأنه اسم جغرافي

 .وفي هذه الحلة، ال يوجد أدنى شك بأنهم يتعاملون مع اسم جغرافي .من قبل الشركة من البداية

لذا نحن مستعدون ألن نتعاون  .ثالثي العددكما ال يوجد أدنى شك أنه اسم مقيد حيث أنه رمز 

أعتقد  .في هذه العملية لوضع معيار جديد أو معيار أوضح، ولكنها ستعمل في الحاالت األخرى

وفي المستقبل القريب، وستكون هناك حاجة لمعادلة  .أنه يمكننا التعامل مع ذلك بشكل منفصل

 .للدول، والتي لها داللة ثقافية جغرافيةموقف هذه األسماء التي تقع بمضمار الميراث القومي 

ومن الملفت لالنتباه هو وجود عمليات بحث مسبقة على العالمات التجارية في فترة العمليات 

 .لذا يجب أن نعمل على ذلك .ولكن ال يوجد قائمة أو آليات بحث لألسماء الجغرافية .اليومية

لى علم من البداية بأنهم يتعاملون مع إلن الشركة كانت ع .أمازون.ولكن هذا ال ينطبق على 

 .حكومات، ومع منطقة، منطقة واسعة للغاية

 

 .ممثل شيلي تفضل .شكًرا لمندوب بيرو :الرئيس درايدين
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ونكرر ما  .تم توزيع تصريح في بداية هذا االجتماع --لقد قمنا بدعم  .شكًرا سيدتي الرئيسة  :شيلي

وقد تتعرض أي دولة لمثل هذه  .لة مع تطبيقات أخرىولدينا مخاوف مماث .أعربنا عنه من قبل

وبالرغم . وقد الحظنا وجود إجراءات ولوائح مختلفة بالدليل اإلرشادي والقوانين الداخلية .المشكلة

ولكن في هذه  .من أنه يمكن توضيحهم، إال أننا كنا قادرين على تحديد معيار جديد لهذه ىالحاالت

ولم . وبالرغم من ذلك، فقد بدأوا مباحثات مع المنفذ .يقية تم تقديمهاالحالة نرى أن هناك بيانات حق

لذا نؤمن بأننا بحاجة إلى التعامل مع الموقف  .يتم التوصل لحل بشكل مباشر في هذه المحادثات

وبالرغم من أي محادثات أخرى لم  GACالحالي والتفكير بجدية فيما اقترحناه بخصوص نصائح 

 .شكًرا .حسين أو توضيح الحاالت مستقبلًيانستطع إكمالها بخصوص ت

 

 .لدي جنوب إفريقيا ثم إيران .شكًرا لتشيلي :الرئيس درايدين

 

أثناء اجتماع بكين، كان هناك صوت مخالف واحد على أن تعطي  .شكًرا لك سيدتي الرئيسة   :جنوب إفريقيا

GAC  وبالنظر لمبادئ  .أمازون.نصائح للمجلس بخصوص رفض تطبيقGAC ، تجد أنه

للحصول على اسم جغرافي، يتطلب ذلك الحصول على دعم حكومي، وهذا لم يحدث في هذه 

ما  :ولكن هناك سؤال أساسي .كما يجب األخذ في االعتبار أن أمازون عالمة تجارية .الحالة

فقد  .ألن هذا أمر هام يجب أن يوضع في الحسبان المنطقة أم العالمة التجارية؟ الذي أتى أوالً؟

لذا من هذا الوعد، أرى أن مهمتنا كأعضاء  .جد أنه ما أبلغ اسم الشركة كانت المنطقة أمازونت

GAC  أن نعطي النصيحة لـICANN  والشيء اآلخر  .أمازون.أنه هناك حاجة لرفض تطبيق

فال يمكن تأجيل القرار لحين الوصول  .هو أننا بحاجة إلى أن نصل لقرار في هذا االجتماع

أعتقد أنه يجب علينا أن نعمل عقولنا وقوم  .قد يكون حينها قد تأخر الوقت جًداف .لألرجنتين

ومهمتنا هنا هو تقديم النصائح  .ألننا هنا ممثلون عن دول وحكومات .بالشيء الصحيح

 .شكًرا لك سيدتي الرئيسة .بشأن السياسة العامة التي تتعامل مع اإلنترنت ICANN لـ

 

  .جنوب إفريقياشكًرا لكم  :الرئيس درايدين

 .ممثل إيران، تفضل
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 .شكراً جزيالً  :إيران

 ]يتحدث بلغة أجنبية [ 

إن السبب الرئيسي وراء مناقشة هذه القضية اليوم هو أن  .أمازون.هذه القضية الخاصة بـ 

ما أطلبه هو أال نعمم  .زمالئنا األفاضل من البرازيل لن يكونوا قادرين على الحضور معنا غًدا

 .نحتاج لمناقشة ذلك .في ليست قابلة للتطبيق مع الجميع .ة ونجعلها أكثر شموالً هذه القضي

ولكن يجب أال نتعجل الوصول لشيء يمكن أن يؤدي الختالفات في  .نحتاج إلى أن نتناظر

لهذا أطلب من سيدتي الرئيس، مع كامل احترامي، أن تقيد االجتماع للحديث عن  .المستقبل

لذا  .هناك حاالت محددة .يا األعم فسيكون هناك أوقات أخرى لمناقشتهاأما القضا .أمازون فقط.

يجب أن نلجأ إلى المعاهدات الدولية، وأن نتعامل بأساس الحالة الواحدة حتى ال نصل إلى 

وهذا هو  .التعميم ونتسبب في إنشاء شيء يمنعنا في المستقبل من مناقشة وصنع القرارات

 .سيدتي الرئيسالطلب الذي أطلبه منك تحديًدا 

 

 .ممثل الصين، فليتفضل .الصين ثم نيبال :الرئيس درايدين

 

 .أود فقط أن أعلن دعمي للبرازيل، واألرجنتين، وبيرو : الصين

 

 نيبال .شكًرا للصين :الرئيس درايدين

 

أود فقط أن أعقب على تخمين مندوب جنوب إفريقيا أن أمازون،  .شكًرا لك سيدتي الرئيسة  :نيبال

أتذكر ، أنه في اجتماع بكين، اقتبس لنا الوفد البرازيلي  .كة، قد استقت االسم من المنطقةالشر

 .بياًنا من على موقع الشركة اإللكتروني يؤكد أنها استقت االسم من المنطقة

 

 .واآلن مندوب تايالند .شكًرا :الرئيس درايدين
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كما  .لوفدي السابق وأعلن دعمي لبيان البرازيلأود أن أنضم  .نعم، أود أن أشكر السيدة الرئيس  :تايالند

والتي تشير إلى المعرفة  IDNلديها عملية أخرى تتم من خالل  ICANNأود أن أضيف أن 

الشاملة لألسماء الجغرافية لألمم المتحدة، خبراء األسماء الجغرافية ، والتي تقوم بتحديد أسماء 

ولكن  .إنها موجودة .دول والمناطق طويلة األمدالدول الرومانية ومعرفة كيفية تحديد عمليات ال

لذا فهناك عملية  .التي لم يتم تبنيها بالدليل اإلرشادي IDNالمسار السريع، واعتبارات   IDNبـ

موجودة بالفعل، وهي كافية، ويمكنك االطالع على مزيد من التفاصيل حول كيفية تعريف 

 .شكًرا .GNو UNGتؤيد وأعتقد أن الغالبية العظمى  .األسماء الجغرافية

 

هل  .إيران .أعتقد أنه يمكننا التوقف لبرهة عند هذه النقطة .حسًنا .شكراً جزيالً لممثل تايالند  :الرئيس درايدين

 --تريدون ذلك 

 

ومع ذلك نؤمن أن ذلك هو  .نعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة .هناك إجماع على هذه القضية : إيران

 .هذا إن كان لديكم نفس انطباعي .الوقت الصحيح لالختتام

 

أرى أن هذه كانت مناقشة جيدة، وأعتقد، أننا وضعنا الخطوط  .أعتقد أنه يمكننا التلخيص اآلن : الرئيس درايدين

العريضة لهذه القضية بشكل ناجح، وما يجب وضعه باالعتبار هو هذه األسماء، وهناك وضوح 

وأعتقد أنه يجب أن نقر، وتقر  .بالمناقشةبخصوص المخاوف حول السالسل التي تم ذكرها 

GAC  باجتماعنا اليوم بهذه الحالة، كما يجب معالجة قضية هذه السالسل المتبقية من قائمة

السالسل المدهشة بشكل مباشر، وأن نعترف بأنه قد توجد فجوات ببعض الحاالت أو وجود 

 .ا نضع البيان النهائياعتبارات إضافية، كما نود أن نلفت انتباه المجلس لذلك عندم

وأود، أن نتوقف عند هذه النقطة، وأن نأخذ استراحة الغداء، وكما نعلم فلدينا جلسة بالغد حيث 

لدينا  .ويسرني أننا قمنا به .وأؤمن بأن هذا كان نقاًشا مثمًرا للغاية .سنبحث بها هذه السالسل 

 .البرازيل، وبيرو، وإيران
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أعتقد أن لدينا العديد من اآلراء والمواقف الخاصة بالدول والتي تدعم جميعها  سيدتي الرئيس، : ممثل البرازيل

أمازون، وال أرى أي سبب لتأجيل القرار إلى الغد، .الموقف البرازيلي المطالب برفض تسجيل 

 .وهذا ما أردت من سيادتكم النظر فيه .فلدينا جميع اآلراء اليوم

 

أرى من الطلب الذي نتلقاه، بل ومتأكدة من أني على علم بما  .حسًنا .لشكًرا لممثل البرازي : الرئيس درايدين

 .بيرو واألرجنتين .تنوي قوله

 

 --أخاطر بكوني متوقعاً، سيدتي  :ممثل البيرو

 

أمازون .وما أقترحه هو وضع قضية  .أعتقد أنه يمكننا تسوية ذلك .حسًنا من أفضل أن أستمر : الرئيس درايدين

باإلجماع على تطبيق  GACهل هناك اعتراضات رسمية على اعتراض  .ثم اختتام الجلسة

لذا أسألكم ثانية  .وهذا سيطبق على جميع المعادالت IDNحيث أن هناك معادالت  أمازون؟.

باإلجماع على تطبيق  GACباللجنة إن كان لديكم أي اعتراضات رسمية على اعتراض 

هل يرغب أحدكم في تقديم أي  .أسئلة ال أرى أي .IDNأمازون، والذي قد يتضمن نظائر .

لذلك أشكركم جميًعا، ونترككم اآلن  .حسًنا .ال أرى أي تعقيبات .أمازون.تعقيبات على السلسلة 

 .م 02:00وسنعود هنا في  .لتناول الغداء

 ]تصفيق [ 

 

 ]نهاية ملف الصوت[


