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

 .كسجل رسمي
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إذن ھل یجب علّي إعادة ما قلُتھ مرة  اآلن؟ GACھل من المفترض أن أقدم تقریًرا إلى  أولغا كافالي: 

 ھذا أمر غریب إلى حد ما. أخرى؟

  .GACإذن فقد انتھت مجموعة العمل من الجلسة وأنا سوف أقدم تقریًرا بذلك إلى 

عتبار ھو أن لدیكم فیما بین مستنداتكم وضعھ في اال GACسریًعا جًدا، ما أود من 

وقد  برجاء مراجعتھ وإرسال آرائكم لنا حول ذلك. المستند الخاص بالمصلحة العامة.

، كمشاركة من ICANNیكون من الجید معرفة أنھ إذا كنا نوافق على إرسال ذلك إلى 

GAC.أو أن بعض الدول قد تكون مھتمة بإرسالھ كمشاركة من بعض الدول ، 

أما الشيء اآلخر الذي كنا نناقشھ فھو التعریفات المختلفة لكیفیة االستخدام المصطلح 

عالًما  GAC"الحكومة المعنیة" و"الحكومات المعترف بھا دولًیا"، إذن إلحاطة 

بمستجدات األمور، سوف ألخص التعلیقات والنصوص المدونة التي حصلنا علیھا من 

وعة العمل في البدایة ویمكنني مشاركتھا مع ھذا االجتماع وسوف أعرضھا على مجم

GAC  إن كان من المطلوب معرفة ما قمنا بھ غیر ذلك. --إذا 

 ساعدوني. ماذا فعلنا غیر ذلك.

 لقد ناقشنا صلة المصلحة العامة.

وكما قلت لكم، ھناك مستند حول استخدام األكواد ذات األحرف الثالثة مثل نطاقات 

TLD.  وھي من بین المواد الخاصة بـ  إنھا وثیقة طویلة للغایة. --إنھا وثیقةGAC 

فسوف تقوم جیما  برجاء إلقاء نظرة علیھا. المقرر مراجعتھا من أجل ھذا االجتماع.

ومن ثم أعتقد أن ھذا كل ما علّي  لكن الوثیقة أعدتھا مجموعة العمل. بعرضھا في الغد.

 قولھ.



 GAC ARعلى  GACعرض مجموعة عمل حمایة األسماء الجغرافیة التابعة لـ  -ھیلسنكي 

 

 5من  2صفحة 

 

ت من الجمھور حول كل ما كنا نقوم بھ وأي من التعلیقات تجاه ھل ھناك أیة مستندا

 األعمال التي سنقوم بھا في األشھر القادمة؟

 مارك، تفضل.

  

  مارك كارفیل، حكومة المملكة المتحدة. شكًرا جزیالً لك، أولغا.   ممثل المملكة المتحدة:

ھال  مستند المصلحة العامة؟ما ھو الموعد النھائي للتعلیقات على  ھذا مجرد سؤال فقط.

 شكًرا. ذكرتموني بذلك؟

 

 GACفقد تمثلت الفكرة في أن بإمكان  لیس ھذا موعًدا نھائًیا محدًدا. --حسًنا، فقد كان   أولغا كافالي:

لكن یمكننا اآلن الحصول على مزید من  فقد كنا نشاركھ لفترة من الوقت. مراجعة ذلك.

على ذلك بصفة مستمرة، ومن  ICANNوتعمل  ھائًیا محدًدا.لكنھ لیس موعًدا ن الوقت.

أو ربما بالنسبة للشھر القادم، إذا كان بإمكانكم أن ترسلوا لنا بعض  --ثم إذا كان بإمكاننا 

  --إنھا بین  التعلیقات.

جدیر بالذكر أننا قد تلقینا تعلیقات من كل من فین وجیما ومن أعضاء آخرین في مجموعة 

  --العمل 

یمكننا ضمكم  ھل أنتم كذلك؟ وال أدري ھل أنتم مدرجون على قائمة مجموعة العمل أم ال؟

 لكن یمكنني أن أرسلھا إلى القائمة بحیث یمكنكم الحصول على تلك التعقیبات واآلراء.

 شكًرا لك، مارك. إلیكم كذلك.

 جورج؟
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لقد رأینا الشریحة الخاصة بأفضل  ذلك.سؤالي سیكون سؤاالً مشابھ ل شكًرا لك، أولغا. ممثل سویسرا: 

الممارسات، والتي أعتقد أنھا من األجزاء الھامة للغایة في المناقشات التي أجریناھا مع 

في العمل الذي نقوم بھ  --مجموعة العمل، ولكنني كنت أتساءل عما إذا كان ھذا الجزء 

ة، ھل سیخضع للتشاور في مجموعة العمل، حیث إنھ قد استخرج من وثیقة المصلحة العام

وال أدري إن  من األفضل البدء في العمل على مستند. --ألنھ سیكون من األفضل  --أم 

ثم مراجعة واستعراض قائمة  --كان البدء سیكون داخل مجموعة العمل أم ال، وبعد ذلك 

GAC  من أجل تطویر ووضع ھذه الممارسات األفضل في حقیقة األمر ألنھا قد تكون

 شكًرا. الجدیدة. gTLDلغایة بالنسبة للجوالت التالیة من نطاقات مفیدة ل

 

إنني لم أستغرق الكثیر من الوقت في تفسیر أفضل الممارسات حیث  شكًرا لك، جورج.  أولغا كافالي:

إننا قمنا بالتعریف بھا في اجتماع دبلن أو قبلھ، لكن من األفضل مشاركة ذلك مرة أخرى 

، GACإذا ما وافقت مجموعة العمل ووافقت  --وإذا ما  -- وبالطبع إذا .GACمع 

 فیمكننا فتحھا للتعلیقات العامة، تماًما كما فعلنا مع المسودة األولى للوثیقة.

 ھل ترید أخذ الكلمة مرة أخرى؟

 

، GACأتذكر إلى حد ما أنھ تم تعریفنا بذلك في أحد اجتماعات  نعم، باختصار شدید.  ممثل سویسرا:

لكي یتم اعتمادھا في مرحلة زمنیة في  --ما كنت أنوي قولھ ھو أنھ ألجل  --لكنني 

، وھو ما قد یدخل بشكل رسمي في العملیات الخاصة GACالمستقبل كوثیقة من وثائق 

، على سبیل المثال، في الجوالت الالحقة، فقد یكون من الجید للغایة GNSOبمنظمة 

 .GACلمناقشة األمر في مجموعة العمل وبعد ذلك في جعل ذلك من اإلجراءات الرسمیة 

 شكًرا.     

 

 أورنولف. ھذا تعلیق جید للغایة. شكًرا لك، جورج.  أولغا كافالي:
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 أعتذر عن التأخیر. ولدي سؤال فقط حول ذلك. مجرد سؤال للتوضیح. شكًرا لك، أولغا.  ممثل النرویج:

حول ھذه المسألة، (یتعذر تمییز الصوت)،  --ھذه التعلیقات التي قمت بصیاغتھا على 

ھل  بحث أولي حول حمایة األكواد المكونة من ثالثة حروف لنطاقات المستوى األعلى.

إذن األمر  أو متى سیتم أو ھل سیتم إرسالھا وإدراجھا في تلك العملیة؟ تم إرسال ذلك؟

 إذن ھذا مجرد سؤال. ن كان تم إرسال ذلك أم ال.یتعلق بأنني لم أرى إ

 شكًرا.

 

 GACلقد تم إرسال الوثیقة إلى  عفًوا، أنا غیر متأكدة إذا ما كنت قد فھمت السؤال.  أولغا كافالي:

 التي سوف یتم استخدامھا في ھذا االجتماع. GACفھي من بین مستندات  بالكامل.

 ھل ھذا سؤالك؟

 

لكني سؤالي في حقیقة األمر، ھل سنقوم  .GACنعم، لقد رأیت ذلك في قائمة  م.نع  ممثل النرویج:

أو  بإرسالھ أو ھل تم طرحھ في العملیة الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة؟

 ربما یكون ذلك ما سوف نقوم بمناقشتھ ھنا أم ال.

ذكر لھذه المسألة في  ألن سؤال كان على ھذا النحو تحدیًدا، ألنھ أیًضا لم یكن ھناك أي

إذن كان ھذا ھو سبب  .GACفي قائمة  --مسودة البیان الرسمي الذي حصلنا علیھ على 

 سؤالي.

 شكًرا.

 

ھال ساعدتموني في  كما قلت، سوف یتم التعریف بذلك في الغد. شكًرا لك، أورنولف.  أولغا كافالي:

أعتقد أن ھذه ھي  --لرسمي أو صیاغة البیان الرسمي، ھل ھي مرفقة في مسودة البیان ا

 الفكرة، ألیس كذلك؟
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 في إرفاقھ. GACھل سنقوم بمناقشة ذلك في الغد أو أن األمر عائد إلى  حسًنا.

 شكًرا لك، توم.     

 ھل انتھینا؟

 ھل من تعلیقات أخرى؟ حسًنا.

 وسوف أشاركھا مع قائمة سوف ألخص كل ھذه التعلیقات. شكًرا جزیالً لكم. حسًنا.

 مجموعة العمل.

فإذا كان أي أحد معني بالمشاركة في مجموعة العمل، فالرجاء إخطارنا بذلك، أو إخطار 

م وسوف أقو جولیا، وسوف تقوم بتضمینھا في عنوان البرید اإللكتروني الخاص بكم.

بتلخیص جمیع التعلیقات الواردة، وسوف أتناول اقتراحاتكم للمضي قدًما بالعمل في 

 ل، وشكًرا جزیالً لكم.مجموعة العم

 أرید أن أعرف. من الذي حصل على الجائزة؟     

 [ تصفیق ]

 من الذي حصل على الجائزة؟     

 لقد فاتني ذلك. شكًرا لكم، لكن من الذي حصل على جائزة إثوس؟

 أتقدم بالشكر لكم جمیًعا.

 [ تصفیق ]

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


