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

 .كسجل رسمي
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سنبدأ في غضون بضع دقائق، لذا  آمل بأنكم تمكنتم من إلقاء نظرة على البیان. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 من فضلكم خذوا أماكنكم وانظروا إلى الورق.

 

أعزائي، مجرد معلومة صغیرة، بالنسبة ألولئك الذین یتوقعون تناول الجلسة المقبلة حمایة  أولوف نوردلینغ: 

ة، نظراً إلى حدوث تغییر على جدول األعمال ، في تلك الجلسIGOأسماء واختصارات 

 في اللحظات األخیرة الیوم بالفعل.

لذا ستتعلق الجلسة المقبلة بتمرین صیاغة البیان، وأنتم موضع ترحیب على حد سواء 

 أن یتعلق كل شيء --لحضور تلك الجلسة، وإذا كنتم زوار، إال أنكم ال تتوقعون الكثیر 

 شكًرا. .IGOبحمایة أسماء واختصارات 

 

لن نمّیز أشخاص  لو تكرم ممثال ھولندا والنرویج بالجلوس في أماكنكم كذلك. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 معینین بالطبع.

 [ ضحك ]

 

  وأیاً كان یقف في الخلف.  الرئیس شنایدر:

سأنتقل إلى توم، ولذلك سیوضح لكم سریعاً لما یعتبر ھذا النص بأكملھ  --نحن اآلن 

  أطول بكثیر مما توقعناه وما سنفعلھ حیال ھذا.

 شكًرا لك، توم. حسًنا.
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  شكًرا لك، توماس. نعم. توم دیل: 

ن م یمكنني بالتأكید أن أوضح لكم األسباب لكل جزء من النص ولما یبدو أطول بكثیر

وطالما أن ما یجب فعلھ مثیر للقلق، بال شك أن األمر عائد إلى  المخطط لھ في األصل.

GAC.  ولكن سأمر سریعاً على النص الذي تم توزیعھ علیكم عبر البرید اإللكتروني

، بنسخة مطبوعة، سأوضح أصول الصیاغة ومن ثم أسلم GACوكذلك، حسب عرف 

 الكلمة إلى الرئیس.

األول من البیان األنشطة ما بین الدائرة والمشاركة المجتمعیة. ویتعلق ھذا یتناول القسم 

مع مجموعة من أصحاب المصلحة اآلخرین،  GACباألساس باالجتماعات التي أجرتھا 

 وھو أمر ندرجھ دوماً في البیان. بما فیھم المنظمات الداعمة واللجان اإلستشاریة.

 بفعالیة في تلك الجلسات. GACوحقیقة مشاركة  ویوجد بیان یتعلق بالجلسات المجتمعیة

 .GNSOیتوفر لدینا ملخص قصیر باجتماعنا مع      

 والذي SSAC، ملخص قصیر باالجتماع مع ccNSOویوجد ملخص قصیر باالجتماع مع 

 في الجلسات المجتمعیة. GACسیتطلب تحدیثھ قلیالً لعكس ما ذكر بالفعل، إشارة إلى مشاركة 

 .GACسم في البیان یتعلق بالمسائل الداخلیة في ومن ثم یوجد ق

والمعطیات التي حصلنا علیھا في بدایة ھذا  BGRIویتعلق النص الثالث باجتماع 

ویقدم ھذا النص ممثل مصر، بصفتھ أحد الرؤوساء  األسبوع، وستتذكرون ذلك.

 .BGRIالمشاركین في 

وتم تقدیم ھذا النص من  حول بناء القدرات. GACویوجد وصف للجلسة التي أجراھا 

 في المناطق المھمشة. GACالرؤوساء المشاركین في مجموعة عمل 

 GACوثمة تحدیثات مجموعة العمل یقدمھا رؤوساء مشاركین معنیین لمجموعات عمل 

 gTLDحول حقوق اإلنسان والقانون الدولي وحمایة األسماء الجغرافیة في برامج 

یم بعض المواد باختصار في مجموعة عمل السالمة ویتم تقد الجدیدة ولجنة الترشیح.

  البارحة. GACالعامة وكذلك ملخص قصیر بمراجعة مناقشة مبادئ تشغیل 
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 حول السكرتاریة المستقلة. GACویوجد قسم قصیر في مناقشات 

والذي یشیر  ICANNومساءلة  IANAومن ثم ثمة قسم مختصر حول دور إشراف 

 إلى ثالثة جوانب من المناقشة حدثت ھذا األسبوع.

وھناك قسم یتناول قضایا أخرى، والتي تغطي في ھذه األثناء الموجز الذي حصلنا علیھ 

وكذلك بعض المواد  CCTمن رئیس فریق مراجعة فریق عمل التنسیق واإلتصاالت 

بل مادة تم إدراجھا مقدمة  والذي ال یعتبر مشورة إلى مجلس اإلدارة IGOحول حمایة 

 .IGOبالنیابة عن تحالف  OECDمن منظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیة 

، ویوجد قسم للبدء بھ حول ICANNإلى مجلس إدارة  GACوالقسم المتعلق بمشورة 

وسوف تتذكرون أن ھذا كان في المسودة األولیة  المستقبلیة. gTLDإجراءات وسیاسات 

وھذه في الغالب المسودة األصلیة، إال أنھ توجد افتتاحیة  وع الماضي.التي وزعتھا األسب

  بدیلة مقدمة من اللجنة األوروبیة لتفھمكم.

وسنعود إلى تفاصیل ھذه المسودة الحقاً، بالطبع، إال أنھ في األساس أغلب المسودة التي 

 تم توزیعھا علیكم األسبوع الماضي.

ذراً، ع --الوكیل المعتمد والخصوصیة، التوصیة ھناك یتناول القسم قضایا اعتماد خدمات 

تصدر المشورة إلى المجلس اإلشارة من الرئیس المشارك في مجموعة عمل السالمة 

 .GACالعامة في 

تتضمن مبرر منطقین وفقاً  GACیجب أن أشیر إلى كل قسم حول مشورة  --كل من 

ي باً، لذا فإنھا محاولة لتوقع الشرط فللشروط في اللوائح الداخلیة الجدیدة والذي سینفذ قری

ولیس بالضرورة أن یحتوي على العنوان  ھذه اللوائح الداخلیة إلدراج المبرر المنطقي.

یقول "مبرر منطقي" إال أنھ كما یحدث، ھذه ھي الطریقة التي صیغ بھا ولھذا السبب 

 البیان. أدرجت ھذه المبررات المنطقیة وحددت بشكل منفصل في المرة األولى في

وتم تحضیر ھذا من  ویوجد قسم یتناول رموز البلد من حرفین في المستوى الثاني.

انعقدت بعد المناقشة یوم اإلثنین، وترأسھا ممثل إسبانیا  --مجموعة صیاغة صغیرة كانت 

 ولكن مع عدد من الوفود االخرى، أعتقد، ھذا حیث صدرت المواد منھا.
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وعلى نحو مشابھ، تم تحضیر المشورة المقترحة إلى مجلس اإلدارة والتي تتعلق باستخدام 

تم تحضیرھا ضمن المجموعة  --كذلك  gTLDرموز من ثالثة أحرف في نطاقات 

 وبتنسیق إسبانیا. GACالصغیرة ذاتھا من أعضاء 

ارات وتم إرسال القسم المتعلق بالمشورة إلى مجلس اإلدارة بخصوص حمایة اختص

بالنیابة  OECDبواسطة ممثل من منظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیة  IGOوأسماء 

 أخرى. IGOعن منظمات 

 وستختم الوثیقة في االجتماع التالي.     

 شكًرا لك، توماس.     

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


