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لدینا شيء آخر مھم جداً جداً جداً جداً  الوقت یمر. ولكن علینا أن نبدأ. شكًرا لكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

قضیة مھمة جداً متعلقة بجدول أعمالنا، والتي تتمثل  -لقد نسیت "جداً" أخرى  -جداً 

بمراجعة مبادئ التشغیل، ولكن قبل ذلك، وصلتنا معلومة سریعة من توم حول أین وصلنا 

 م.شكًرا لك، تو بصیاغة البیان.

 

أعتذر بدایة على عدم الوفاء بالتزامي الذي وعدتكم بھ  طاب مساءكم. شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

ن إال أفي البرید اإللكتروني البارحة لتوزیع إصدار آخر عن صیاغة البیان لیلة أمس. 

 ھذا لم یثبت اإلمكانیة وذلك بسبب عمل عدد من األعضاء بتفاني كبیر على نص معین.

 GACلتالي إلطالعكم سریعاً إلى ما وصلنا إلیھ، فیما یتعلق بالنص حول مشورة وبا

لمجلس اإلدارة، األمر الذي یعد في غایة األھمیة بالطبع، ولدینا بعد التغییرات المقترحة 

لیست اقتراحات كبیرة، ولكن  المستقبلیة. gTLDعلى المشورة حول إجراءات وسیاسات 

 میمھا قریباً.بعض االقتراحات، وسیتم تع

وبخصوص قضایا اعتماد خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة، فقد تلقیت نص جدید 

من الرؤوساء المشاركین في مجموعة عمل السالمة العامة للتعامل مع تلك القضیة بعد 

 ومجلس اإلدارة. GNSOاالجتماعات مع 

وخطط التخفیف وفیما یتعلق المشورة لرموز البلد من حرفین في المستوى الثاني 

أو بتنسیق من  --المقترحة من السجالت، ویتوفر لدي اآلن نص جدید تم توزیعھ من 

 إسبانیا، ولكن بمساعدة عدد من الوفود، والتي سیتم إدراجھا كذلك.

 .ISO 3166نحن بانتظار نص جدید حول استخدام رموز من ثالثة حروف في قائمة 

 وقد یتأخر ھذا قلیالً.
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 3من  2صفحة 

 

التي قدمھا  IGOوقد تلقیت البارحة وعممت نص جدید حول حمایة أسماء واختصارات 

 .IGOتحالف 

ولذا فإن كافة ھذه المواد على وشك إدراجھا في إصدار البیان المقبل والذي سیتم تعمیمھ 

فقد ألقى اجتماع "ب"  عذًرا. ال یمكنني أن أكون دقیقاً حیال الوقت. بعد ظھر الیوم.

وھو أمر من الصعب إیجاد وقت  ICANNالبیولوجیة الطبیعیة لدى الجمیع في بالساعة 

سترون النص بقدر ما یمكن  بین الجلسات إلجراء الصیاغة، إال أنھ أمر سیتم إرسالھ.

تحدیثھ ظھیرة ھذا الیوم، وبالطبع مع حلول وقت جلسة صیاغة البیان الرسمیة، أعتقد في 

 قون إصدار محّدث وبالطبع إصدار مطبوع للبدء بھ.وقت متأخر من صباح الغد، سوف تتل

وفي الوقت الحالي، في حال كان ھناك أیة تعلیقات حول اإلصدار الذي سأوزعھ ظھر 

الیوم، أو تعلیقات عبر البرید اإللكتروني أو إلّي، إن استطعتم إیجادي ظھیرة ھذا الیوم، 

  وھو بال شك محل تقدیر كبیر.

 شكًرا لك، توماس.

 

  أیة أسئلة أو تعلیقات؟ شكًرا جزیالً.  س شنایدر:الرئی

 إیران. شكًرا. نعم.

 

  شكًرا جزیالً.  ممثل إیران:

 لقد أرسلت رسالة رداً على ما تم نشره الیوم، إلى توم وإلى غیما وسبعة أو ثمانیة آخرین.

  آمل أنكم تلقیتم ذلك وأخذتم ذلك بالحسبان.

 شكًرا.
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 3من  3صفحة 

 

سوف أدرج المادة التي أرسلھا  حسناً، لم أقم بصیاغة تلك المادة. ًرا لك ممثل إیران.شك  توم دیل:

أعتقد بأنكم أخذتم بالحسبان التعلقیات التي قدمتموھا وعدد من  إلي فریق الصیاغة.

 األعضاء اآلخرین، إال أنھم لیست بحوزتي لالستفسار عنھا.

 

التي یدركھا األفراد في المناقشة، إال أنھا لن ترفق في  سیكون ذلك جزء من العناصر  الرئیس شنایدر:

 النص وذلك ألنھ غیر صادر من مصدر المشورة.

  شكًرا.

 أیة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟

، وھي مبادئ التشغیل، 17وإن لم تكن الحالة كذلك، سننتقل إلى بند جدول األعمال رقم 

إلى اثنین من الرؤوساء المشاركین في والتي كما قُلت، تعتبر ذو أھمیة، وسأسلم الكلمة 

 شكًرا. مجموعة العمل ھذه، ھنري وراجیفن من الھند ونامیبیا.

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


