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صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف 
 يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية. وينشر ھذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ

 .كسجل رسمي

  GNSOمع  GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  –بيونس آيرس 
  م 04:30م إلى  03:30 – 2013 نوفمبر، 17األحد، 

ICANN - بوينس آيرس، األرجنتين  
  

  .برجاء التكرم بأخذ أماكنكم، سوف نبدأ الجلسة

  .3:30 ، بدًءا من الساعةICANN 48مبر، نوف 17عفًوا، األحد  --، يوم األحد، نوفمبر GAC يعد ھذا استمرار للجلسة العامة لـ

  .GAC/GNSOبرجاء التكرم بأخذ أماكنكم، سوف نبدأ جلسة 

  

  .نرغب في أن نبدأ .تفضلوا بالجلوس، رجاءً  .ھال اتخذتم أماكنكم من فضلكم .مساء الخير   :الرئيس درايدين

  .شكًرا لكم جميًعا. حسًنا .سأحاول أن أسمي األسماء .سوف نبدأ اآلن .حسًنا

  .GNSOمع  GAC لدينا اآلن مبادلة لـ

المبكرة في وضع السياسة في  GACوسوف يكون تركيز ھذه الجلسة بشأن مسألة مشاركة 

ICANN. ولدينا تجربة من برنامج  .ھناك فقط تاريخ بسيط عن ذلكgTLD  وغيرھا من

في  GACة القضايا التي تساعد في زيادة ھذه الجھود الحالية للوصول إلى طرق بشأن مشارك

في مسائل  GNSOولتحديد الطرق للعمل مع  ICANNوقت مبكر في وضع سياسات 

   .نطاق المستوى األعلى العام وغيرھا من القضايا العامة

، رئيس مجلس GNSOولذلك فإن جلستنا اليوم سوف يرأسھا جوناثان روبنسون من 

GNSO.  ولذلك شكًرا لكم وألصدقائكم منGNSO وم معنالحضورھم اجتماع الي.  

، منال إسماعيل من مصر، التي سوف تعرفونھا ھي الرئيس GACومن ثم، من جانب 

لمجموعة العمل التي كانت محددة لتضع توصيات  GAC/ المشارك لتنفيذ وصية المجلس

GAC واآلن لدينا مسودة  .ذات الصلة الواردة من فريق مراجعة المساءلة والشفافية األول

المساءلة والشفافية، ونحن نرى أن ھذه ساحة عمل معطلة حتى توصيات من فريق مراجعة 

وأحد الطرق في تقديم ذلك إلى األمام ھو  .ومن ثم فالھدف ھو االستمرار في تقديم ذلك .اآلن

لدينا بعض المواد، وينبغي أن تكون  .في ھذه المسائل GNSOمع  GACبالعمل ضمن 



   GNSO  ARمع  GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  –بيونس آيرس 

  

  

  19من  2صفحة 

  

ذه اللحظة، سوف أقوم بالتسليم لمنال وفي ھ .متوفرة بنسخ ورقية لكل شخص يحتاج إليھا

  .شكًرا .وجوناثان إلرشادنا خالل الساعة القادمة

  

ولدينا ساعة واحدة  .وأعتقد أنك قدمت الموضوع بشكل جيد .وشكًرا لكم جميًعا .شكًرا لك ھيثر   :منال إسماعيل

تأخير،  لذا وبدون أي .ونحن بالفعل، متأخرين لخمس دقائق .لالنتقال خالل جدول أعمالنا

  .سأنقل دفة الحديث إلى جوناثان لينتقل بنا خالل جدول العمل والشرائح المعدة

  

لذا شكًرا جزيالً لكم على  .GACطاب مساؤكم يا أعضاء  .مساء الخير ھيذر .شكًرا لك، منال   :جوناثان روبينسون

بحاجة للتركيز على أتفھم أن وقتكم ثمين للغاية وأننا  .استقطاعكم الوقت من أجل االستماع إلينا

األمور المشتركة والتي نعتقد أنه يمكننا أن نحرز بھا قتدًما بدال من الحديث عن األِشياء التي 

  .أنتم على علم بھا بالفعل

المكلفة بوضع سياسة اسم النطاق  ICANNھي جسم في ھيكل  GNSOفكما تعلمون، 

ر، كان ھناك توصية ، كما قال ھيذATRT، ھي أصل ATRTوأنھا بخروجھا من  .العام

   .وھذا شيء نعتقده ونحاول العمل معكم فيه .لالنخراط المبكر في السياسة

الحالي ومنھج  GNSOفما أردنا أن نفعله بالفعل ھنا التحدث باختصار شديد عن عمل 

الحالة الراھنة لتفاعل  --التحسينات المستمرة الذي كنا نتناوله ثم ربما التقسيم إلى 

GNSO/GAC خاص، سياسات محددة حول االحتماالت عن كيف يمكننا العمل معا  وبشكل

بفعالية و لنعطيك بعض الشعور حول ما ھي ھذه التحديات و كيف يمكننا أن نأخذ ھذا من 

  .خالل سلسلة من الخطوات المقبلة و المضي قدما

لسلة بنشاط في س GNSOباختصار شديد، تشارك  .ھل لي أن آخذ الشريحة التالية لو تكرمتم

، والتي ھي PDPمن المبادرات، تتضمن واحدة منھا االعتراف بنشاط أنه في حين أن عملية 

من خاللھا تطوير السياسات، و التي قد يكون  GNSOعملية وضع السياسات التي يمكن لـ 

، ونحن ندرك أن، في حين ICANNلھا تأثير ملزم في نھاية المطاف للطرفين التعاقد مع 

ء أو الحاجة إلى التداولية والشمول، ھناك الكثير من الفرص لتحسين و تبسيط الحاجة إلى البط
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 لذا فھذه بعض األعمال بصرف النظر عن أي توصيات لفريق االستعراض أو غيره، أن .ذلك

GNSO تعمل بنشاط وفًقا لتحسين الذات إن أردت.   

نحن ندرك  .صياتمجموعة من مسودة التو ATRT2باإلضافة إلى ذلك، ما قال ھيذر، أنتج 

 GNSOمشاريع تلك التوصيات وندرك أين تكمن اللمسات في عملية وعمل وضع سياسة 

  .وسوف نراقب ذلك عن كثب

باإلضافة إلى ذلك، فنحن على علم بأن المجلس في وضع ألن يقدم استعراضه قريًبا، وقريًبا 

س المسؤولة عن ، ونحن منخرطون مع لجنة التحسينات الھيكلية للمجلGNSOنسبًيا، إلى 

ولذلك فھناك العديد من األنشطة القائمة والجاري القيام بھا لتحسين الطريقة التي  .القيام بذلك

لذا  .نقوم بھا بإجراء اعمالنا مع التركيز على الفعالية، والمساءلة والعديد من المعايير المختلفة

ي بأي عمل نقوم به أو باإلضافة فھذا ما أعتقد أنه سوف يكون مفيًدا للغاية لكم لتكونوا على وع

   .ألي عمل نقوم به معكم

والشيء األخير الذي سوف أقوم به  .للمھتمين منكم، ھناك تيار نشط يتم لعمل السياسة الحالية

ولكن ھناك مذكرة إعالمية موجزة مرتبطة  .ھو محاولة أخذك خالل أي من ذلك بأي تفاصيل

وإذا كان لديك الوقت، ينبغي أال  .بالنشاط الحالي بھذا العرض التقديمي والذي يرتبط مباشرة

وسوف تشعر بأنك على علم  .دقيقة لتطالعه 15 ،10 ،5يستغرق األمر منك وقًتا طويال، 

  .GNSOبشكل صحيح بأعمال السياسة القائمة في 

في سياسة العمل التي نقوم  GNSOلذا فھذا ما أردت أن أقوله فيما يتعلق بتحديثنا على جھود 

 GACو GNSOولذا دعونا ننتقل للشريحة التالية لنتحدث عما يحدث فيما يتعلق بـ .بھا

  .والمشاركة المبكرة

 --وھذا أحد المستندات التي أشار لھا ھيذر --أحد زمالئك أو بعًضا من زمالئك أنتج مقترًحا

 بعض المقترحات حيث يمكن أن توجد تحديثات فعالة للتفاعل بين عملية وضع السياسة لدى

GAC وGNSO. وھذا شيء يبدو بالتأكيد أنه سيتم  .وقد تم تلقي ذلك بشكل جيد وبإيجابية

ھو قول، حسًنا، انتظر، ھناك أيًضا  GNSOوكان الرد من  .المراقبة لتطوير بعض العمل

وأن ھناك فرص لمنظمات الدعم واللجان االستشارية داخل  .شيء ينبغي أن نكون على علم به

ICANN  عملية وضع السياسية لدى للتفاعل معGNSO.  لنتأكد من أننا واضحين
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ثم نبدأ في  .GACوقد شاركنا ھذا المستند مع  .حيث توجد ھذه الفرص--حيث أننا % 100

كما --ومع نظرنا في ذلك، ما أدركناه أن ھناك .النظر حول كيف يمكننا دمج ھذه المستندات

وھذا ھو المستند  .تفصيلية التي تخرج منهتتوقعون، ما يبرز سلسلة من األسئلة والقضايا ال

في عملية وضع السياسة في  GACتسمى مشاركة  .الثاني الذي، أرجو أن يكون متاًحا لكم

GNSO.  

إليكم بعض الفرص المقترحة من قبل  .لذا فإن ما نحاول أن نقوله ھو بعض الطرق الحالية

GAC.  وھذه يتم جدولتھا .تنشأ عن ذلكوإليكم سلسلة من األسئلة المفصلة أو القضايا التي. 

ولكن، قبل الدخول  .وما يمكننا أن نفعله في لحظة مع منال قد يسلط الضوء على بعض النقاط

التي تلقت بعض االھتمام اإليجابي في المرة أو  --في ھذه التفاصيل، أحد تلك المناطق كان

ھذا  .ھمزة وصل عكسية المرتين السابقتين عندما تكملنا حول إمكانية ما يمكن أن نسميه

ومنھجية صنع السياسات  GNSOلديه علم بعملية وضع السياسة لدى  GNSOشخص من 

وذھبنا  .ومتواجد للرد على بعض األسئلة المحددة، لتقديم بعض المدخالت المحددة GACلدى 

على سبيل  .ألبعد من ذلك للتفكير فيما ھي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في ذلك الشخص

حالًيا ولكنھم كانوا في المجلس  GNSOلمثال، قد يبدو من المنطقي أنھم ليسوا في مجلس ا

وتلبية القدرة على االتصال  GACمؤخًرا بحيث ال يشغلھم عمل المجلس من تعاملھم مع 

  .العكسي ولكن، مع ذلك، ھم على دراية باألساليب الحالية وقضايا السياسة العامة

قد  .أن ھناك سلسلة من األسئلة المفصلة التي تنشأ عن ذلك أيًضابالطبع فما سيظھر لنا ھو 

تكون بعض األمثلة على ذلك ھي ھل من المتوقع أن يشارك ھذا االتصال ويدرج في جميع 

لھذا  GNSOما الذي يمكن أن يكون في توقعات  ، المغلقة أو المفتوحة؟GACجلسات 

مويل ھذا الشخص من قبل ھل سيتم ت ؟GACماذا يمكن أن تكون توقعات  الشخص؟

ICANN وھكذا للمشاركة في االجتماعات وجھا لوجه؟.   

ھذه نقاط التفاعل القائمة  --في كل من مساحتى األنشطة المعنية ھذه  --ومن ثم فھناك سلسلة 

خارج  --والتحسينات المقترحة، النقطة األولى في الشريحة و، النقطة الثانية، االتصال العكسي

سلسة يوجد سلسلة من األسئلة المفصلة التي تحتاج إلى مناقشة وتمت إثارتھا كال من ھذه ال

 .فأصبح لدينا المستوى الصحيح من التوقعات عما قد تكون النتائج لھاتين النقطتين الرئيسيتين

وثالًثا في ھذه الشريحة ھي كيف يمكننا أن نفكر حول إمكانية استخراج بعًضا من ھذه النقاط، 
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ولكن، بالفعل، أعتقد أننا نشير بشكل أكبر إلى النقطة واحد  --االتصال العكسي  سواء باستخدام

ھنا، والتي تعني التحسينات المقترحة، سواء التي يمكننا الكشف عنھا بواحدة أو أكثر من 

PDP لذا أعتقد أن ھذا ھو وضع مختصر لما وصلنا إليھا اآلن .الحالية.  

، ترغبين في القيام بأي تعليقات أو أي شخص من دعوني اتوقف ھنا وأرى إذا كانت منال

أو إذا كانت ھناك أي تعيقات أو أسئلة من الداخل حول ما وصلنا  GACأو  GNSOمجلس 

  .إليه مؤخًرا قبل أن ننتقل إلى الخطوات التالية ونتقدم لألمام

  

إذا لم يكن لديكم أي مانع، لدينا  وإذا لم يكن لديكم أي رد فعل مؤخًرا، يمكننا، .شكرا يا جوناثان   :منال إسماعيل

أنا  .الجدول المتوقع لمعرفة المزيد من التفاصيل لما ھي المشكالت التي ينبغي علينا النظر فيھا

ولكن  .على يقين أنه ال يوجد لدينا الوقت الكافي ھنا للوصول إلى ھذه التفاصيل لجميع المسائل

لذا إن كان من  .توضيحھا لنختتم ھذاالنشاطعلى األقل معرفة ما ھي األشياء التي تحتاج إلى 

  .حسًنا، بالتأكيد .الممكن فلنحصل على الجدول المتوقع من فضلك

 PDP وبالتالي، فھو يسلط الضوء في األساس على الخطوات التي يتم اتباعھا عادة لـ

، وقدمت االقتراحات المفيدة جًد من قبل الواليات المتحدة حيث يمكن أن GNSO PDPو

  .أن تقدم المدخالت GACمن يطلب 

مع  GACوبالتالي فھناك أيًضا بعض المسائل واألسئلة التي تنشأ من تجميع اقتراحات 

PDP. وقد تم تعميم ھذا الجدول سابًقا، ولكنني على  .نحن بحاجة إلى مناقشة ھذه المسائل

   .يقين أنه ليس لدى الجميع الوقت لقراءته والنظر فيه

 للمراجعة والتعليق؟ GACماذا سيكون اإلطار الزمني المطلوب من  ولكن على سبيل المثال،

، كيف سيتم ذلك في خالل اإلطار الزمني GACالتعليق من  GNSOإذا طلبت  --اعني، إذا

  .وأنا متأكد أن شيًئا من ھذا القبيل قد يختلف ربما من موضع آلخر العام؟

ولذا،  .تروني لألمانة العامةمن خالل البريد اإللك GACأخطرت  GNSOعادة، أعتقد أن 

كيف  شيًئا مختلًفا؟ GACھل ترى  ھل ھذه طريقة متفق عليھا للمضي قدًما؟ مرة أخرى،
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ماذا إذا كان ھناك بعًضا من  ؟GNSOأو اعتبارھا من قبل  GACيمكن معالجة مدخالت 

   العتبار؟ھل ھذا من شأنه ان يعيق العملية برمتھا، كيف يمكن أخذ ذلك بعين ا عدم الموافقة؟

ولذلك ھناك العديد من القضايا التي يمكننا تناولھا بسرعة بدون الدخول في التفاصيل ولكن 

ما إذا كانت ترغب في  GACعلى سبيل المثال، ھل تشير  .بالموافقة فقط على المضي قدًما

إذا كان ھناك  ؟GACأو ھل من المتوقع أن تنتظر مجموعة العمل حتى يصل رد  التعليق؟

فھل سيكون مقبوال إذا اسمرت مجموعة العمل في  GACلوقت كبير لوضع رد حاجة 

من يقرر ما إذا كانت المشاركات مطلوبة  وشيكة؟ GACمداوالتھا مشيرة إلى أن مدخالت 

أيًضا، يطلب من مجموعة العمل االعتراف بالمدخالت الواردة  وكيف ومتى يتم إجراء ذلك؟

ن االستشارية ولكنھا قد توافق أو ال توافق على من المنظمات الداعمة األخرى واللجا

 .ولذا، إذا كانت ال توافق، سوف تحدد األساس المنطقي لعدم موافقتھا في تقاريرھا .المدخالت

، بما يعني، ھل ھناك أيعدم اتفاق، GACھل يتماشي ذلك مع دمج مدخالت  :وذلك السؤال ھو

ھل التواصل بشأن  ويستمر كل شيء؟ھل سيتم تقديم أساس منطقي وھذا كل ما في األمر 

وإذا لم يكن كذلك، ما الذي  للمراجعة؟ GACافتتاح منتدى التعليق العام يلبي الطلبات إلرسال 

  أن تتوقعه بخالف ذلك؟ GACينبغي على 

ھذه ھي الخطوة التي يشمل فيھا تقرير  .نعم، نعم .عذًرا --وأيًضا، ما ھو المقصود أو المتوقع 

 GACوھذه خطوة لم يتم فيھا مشاورة  .ملخص للمشورات التي تمت التوصيات للمجلس

  .بالفعل في العملية العادية

  .قبل القرار النھائي GACمع  GNSOوھناك اقتراح أن يتشاور مجلس 

 GAC وھل ھذا مشابه إلخطار المجلس لـ ولذا كان السؤال ما ھو المتوقع أو الذي ينوى فعله؟

إذا كان كذلك، كم من الوقت سيحتاج  يات السياسة النتھاجھا؟قبل أن يأخذ في االعتبار توص

   األمر لمثل ھذه المشورة؟

فسوف يصوت على االجتماع األول والثاني  GNSOباإلشارة إلى أن، عادة، فإن مجلس 

  .عقب تقديم تقرير مجموعة العمل النھائي
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وفي النھاية،  تم عملًيا؟أيًضا، في حالة توقع شكل آخر من أشكال التشاور، كيف يبدو ذلك أو ي

ھذه التوصيات أو، إن أمكن،  GNSOأال يعتمد مجلس  GACما الذي سيحدث إذا أوصت 

   التغييرات المقترحة؟

ولكن، أعني، ھذه ھي األسئلة التي برزت  .لذا فأنا متأكيد أنه سيكون ثمة بعض األسئلة أيًضا

  .المبكرة للمدخالت GAC، مع دمجھا مع اقتراحات GNSOعلى الفور من 

حسًنا أنا أري ممثل  --ولذا، مرة أخرى، إذا كان لدى أي شخص رد فعل أولي لذلك قبل

  ممثل النرويج، فليتفضل؟ .النرويج يرفع يده

  

في ھذه القضايا  GNSOمع  --لمصر للمشاركة في --وشكًرا لك على  .شكًرا لك، منال   :ممثل النرويج

  .حدد، بالطبع، جميع القضايا المختلفة التي تحتاج إلى حلما مررتم عليه ي --أعتقد أننا  .المھمة

ولكن أعتقد، أيًضا، أننا بحاجة إلى تحديد اإلجراءات الرسمية في مقابل غير الرسمية للمشاركة 

، ھل ATRT2كما تشير مسودة تقرير  -بالتأكيد يمكن تحديد المشاركة الرسمية في .المبكرة

   و عدم تحديد ذلك؟نحتاج إلى تغيير أي لوائح داخلية أ

كما  GNSO PDPولكن بالتأكيد، أيًضا، يمكن تحديد المشاركة المبكرة الرسمية أيًضا في 

للمحاولة لتقديم إجابات لجميع ھذه األسئلة  GACيمكن تحديدھا في المباديء التشغيلية لدى 

  .كما رأيتم

مشاركة المبكرة ومحاولة لذا، أعتقد أن ھذا شيء نحتاج لالتفاق عليه حيث يتم تحديد عملية ال

   .تحديد أيًضا ما أرسلته

ألن االلتزامات  أعتقد أيًضا أنه من المھم أن نحاول تحديد ما ھي االلتزامات لھذين الطرفين؟

لمعالجة  GNSOوما ھي االلتزامات لدى  GNSOلتقديم الرد على طلب من  GACلدى 

  .ديده بشكل جيدأعتقد أن ھذا األمر يحتاج أيًضا لتح ؟GACالمدخالت من 

ولكن أعتقد أننا  .ولكن يمكن تحديد ذلك بشكل واسع أو تحديده بطريقة مطولة أو غير ذلك

وإذا قمنا بذلك،  .بحاجة ألى نوع من التعريف لذلك لھذا المستند حيث يمكننا تحديد اإلجراء
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يكون لدينا وبالطبع، باإلضافة إلى ذلك قد  .بالطبع سوف تتم اإلجابة على العديد من األسئلة

اجتماع مشترك بين  .مثل ذلك--فاعل غير رسمي مثل، على سبيل المثال، اجتماع خالل 

GAC وGNSO  ،ھو تبادل غير رسمي للمناقشات حول ھذه المسائل، وھي مھمة ونافعة

لذا أعتقد  .ولكن بالتأكيد، فھي ال تؤدي إلى أي التزامات رسمية ألي من األطراف .فيما أعتقد

أعتقد، أنه سيكون مفيًدا جًدا لمحاولة  .ن االثنين، األشياء الرسمية وغير الرسميةأنه مزيج م

  .شكًرا .تحديده

  

 .لسُت متأكًدا إذا كان جاناثان يرغب في التعليق أيًضا .ھذا أمر مفيد جًدا .شكراً لممثل النرويج   :منال إسماعيل

وأنا أعتقد  .باللوائح الداخلية لكن دعوني أعلق على عجالة على شيء واحد ذكرتوه فيما يتعلق

أنه علينا الموافقة أوال على الشيء المثالي الذي نريده ونرى أين سيتم عكس ذلك، وأين سيتم 

لذا فھي بالتأكيد خطوة مطلوبة،  .عكس ذلك وتوثيقه وھل يحتاج إلى تغيير في اللوائح الداخلية

  .ولكن أرى أنھا تأتي بعد ذلك فيا لعملية

  

ھذا بالضبط الرد الذي نحتاجه  .أرى أن ھذا مفيًدا .شكراً لممثل النرويج .شكًرا لك، منال   :نسونجوناثان روبي

كما ترون، لدينا ھذه الوثيقة المنظمة نسبًيا بشكل جيد التي  .للخروجمن ھذه السلسلة من األسئلة

، ھذه ھي الفرص الحالية للمدخالت، ھذه بعض الطرق PDPتقول أن ھذه ھي مراحل 

وإذا كان لدينا ھذه الطرق الجديدة المقترحة للمدخالت، يجب علينا  .يدة المقترحة للمدخالتالجد

أن يكون لدينا تفاھم مشترك حتى ال ننتھي بعدم فھم، كما تقولون، لاللتزامات أو التوقعات التي 

ھذه األسئلة الستخالص  --ھذا مخصص لـ .أعتقد أن ھذا أمر صحيح تماًما .تخرج من ذلك

   .ذلك

وأود أن  .يجب أن أقول أنني أرد بقوة لعى وجھة نظرك، على الرغم، من التفاعل غير الرسمي

أقول أن إحساسي ھو أننا سنكون على استعداد دائم ألطلعكم على العمل الذي نقوم به، وھو 

فرع من العمل الذي نقوم به، أو قطعة عمل محددة جًدا وأن يكون االدخال في أي وقت في 

  .أشكرك على ھذا االقتراح .وأن يكون ھذا التفاعل غير الرسمي كذلكاالجتماع 
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  .ممثل إيران، تفضل .فاإلجابة إذن، نعم       :منال إسماعيل

  

  .شكًرا لك يا سيدتي الرئيس       :ممثل إيران

   .أحاول أن أتحدث ببطء وأن أفصل المقاطع عن بعضھا البعض حتى يتم فھمي على نحو جيد

المشاركة  .الموضوع والعملية مفيدين، جيدين .جميع مشاركين في ھذه المسألةأوالً، أعتقد أن ال

   .PDPالجيدة في 

للعديد  .ومع ذلك، تثار العديد من األسئلة والعديد من األسئلة الموضوعية في ھذا االجتماع

ة لذا، حتى نجد آلية مناسبة حول كيف نعالج ھذه المسائل وكيفي .منھا، ال تزال ال توجد إجابة

ال  .صياغة مسار العمل الالزم لألسئلة، وأنا ال أعتقد أننا يجب أن نشارك في تغيير الالئحة

ينبغي أن نتعجل في القيام بذلك حتى نجد إجابة راسخة لھذه األسئلة حتى ال نغامر باستقرار 

ينا، ألن أي لذا ال ينبغي عل .اللوائح الداخلية ھي نوع من االتفاقية بالنسبة لنا .اللوائح الداخلية

أسئلة ليست لديھا إجابة صحيحة أو ھناك مجموعة متنوعة من اإلجابات، والتي لم نتمكن من 

  .وضع اللمسات األخيرة عليھا لتغيير اللوائح الداخلية

  ومع ذلك، نجيء للجزء المثار من السؤال، ما ھي اآللية لإلجابة على كل ھذه األسئلة؟

وجود العديد من األسئلة، سوف يكون من الصعب الرد  مع .لقد ذكرت أن لدينا ساعة واحدة

  .على ذلك

من الواجب علينا، وليس األمر إلينا، يتعين علينا أن نجد آلية على كيفية الرد على --لذا أعتقد أنه

ھذا النوع من األسئلة الصالحة المثارة واألسئلة الموضوعية المثارة من قبل زميل النرويج 

  .المتميز

سيدة الرئيسة، أن تتخذي اجراء مناسب لوضع السبل والوسائل للرد على ھذه لذا أقترح، ال

  .قد تكون ھناك المزيد من األسئلة .وفي الواقع، ھذه بعض األسئلة .األسئلة
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 .وأتذكر أنه في االجتماع األخير، كان لدينا نفس الساعة من المناقشة، وتمت إثارة سؤال جيد

ولم نكن قادرين على إجابة ھذه األسئلة إال أنه كان لدينا بعض التعليقات، تعليقات مبكرة على 

  .ذلك

  .ولذا في ھذه المرحلة، أعتقد أنه من الصعب جًدا متابعة ھذه المناقشات

  .شكًرا

  

ا نحتاج إلى، كما في الواقع ما كنا نقوله أنن .أتفق تماًما مع ما قالته .شكًرا لك، ممثل إيران   :منال إسماعيل

ذكرتم، الموافقة على العملية بكاملھا التي نريد أن نراھا تتم، ثم نرى أي اإلجزاء تحتاج إلى 

وأعتقد أنك أدخلت الجزء التالي من جدول األعمال على  .التغيير في اللوائح الداخلية أو غيرھا

  .نحو سلس، والذي سوف أقدمه لجوناثان لينقلنا خالله

  

وھذا واضح تماًما أنه  .ھذه نقاط جيدة .شكًرا لك، ممثل إيران .مجرد متابعة سريعة، فقط .نعم   :سونجوناثان روبين

في الحقيقة، فإن أحد األشياء التي عانينا معھا بعض الشيء  .يبدو لنا أن لدينا العديد من األسئلة

شيء جيد  ألن كل كيف يمكننا المضي قدًما في ذلك؟ ھي كيف يمكننا المضي قدًما في ذلك؟

للغاية، جميع األسئلة التي تبرز، فيما يتعلق بكل من االتصال العكسي وإمكانية نقاط التفاعل 

كيف نقوم ببعض التقدم في محاولة  --إنه كيف نقوم .لذلك، أتفھم نقطتكم .المختلفة أو البديلة

  الرد على ذلك؟

لشريحة التالية ومعرفة ما ھي ولدينا اقتراح لك، أعتقد، والذي ربما يمكننا التوصل إليه في ا

  .ألن ھذا المنتدى بوضوح ليس عملًيا إلحراز ھذا النوع من التقدم .الردود على ذلك

حسًنا، دعوني أقول شيء آخر قبل أن نقوم بذلك، وھو أنني أريد  -- لذا فما نعتقده ھو ما نعتقده

أنفسھم كممثلين  GACأن أجعل من الواضح، وأن ھذا غاية االحترام للموقف أن يجد أعضاء 

مجموعات العمل ھذه أو في مواطن أخرى،  --للدولة وأنھم قد ال يكونوا قادرين للمشاركة في 

مفتوحة دائًما الستقبال  GNSO --ولكنني أرغب في أن أجعل من الواضح أنه مفتوح دائًما

 ، في حالة اختيارھم أو شعورھم بقدرتھم على، مالحظة أو المشاركة في أيGACأعضاء 
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، في كل GNSO PDP، في أي من اجتماعات مجموعات عمل GNSOمن اجتماعات 

ومن ثم حتى إذا شعرتم أنكم  .ويتم تسجيل جميع ھذه االجتماعات .من ھذا االجتماع وبعد ذلك

غير قادرين على المشاركة في ذلك، فسوف تكونون قادرين على الحصول على التسجيالت إذا 

  .غلك أو تھتم بھاخاصة، والتي تش PDPكان ھناك 

لذا أشعر بالحساسية لحقيقة أنه ليس من الممكن القيام بذلك، ولكنني أرغب في أن أجعله على 

ال أعني أن أكون بأي حال من األحوال مستفًزا، بل لمجرد أن يكون  .السجل المتوفر للقيام بذلك

  .من الواضح أن الباب مفتوح، إذا جاز التعبير

اتنا التالية، ما أرى أنه ينبغي علينا فعله ھو أنه يبدو أننا بحاجة إلى ولكن للمضي قدًما في خطو

لالختيار والعمل معھم ومحاولة القيام  GACو GNSOمجموعة صغيرة من الممثلين من 

ببعض التقدم في ھذه القضايا، ومن ثم في الوقت التالي الذي نتقابل فيه معكم، يمكننا أن نقول 

اآلنس، ال أعلم حتى اآلن  --ھذه األٍاليب التي .ترحة لھذه األسئلةأن ھناك بعض اإلجابات المق

إن كنا سنعثر على اإلجابات، ولكننا بالفعل بحاجة إلى ذلك، أعتقد، تمكن مجموعة للبدء في 

  .ولكن بعض الساعات لمحاولة وتحقيق بعض التقدم في إجابة ذلك -جعل بعض الحقائق

عض األعمال بين الدورات من اآلن وحتى االجتماع التالي ثم نقوم بإجراء ب .لذ ھذا ھو المقترح

ومن ثم بحلول الوقت يكون لدينا اجتماع معادل معكم في المرة القادمة، حتى يمكننا تقديم تقرير 

حول التقدم سواء عن االتصال العكسي أو االجابات على ھذه األسئلة وتحقيق بعض التقدم 

  .الملموس

  .ه في المرة التاليةلذا فھذا ما نقترح القيام ب

  .الميكروفون لك منال

  

  .أرى ممثل إيران يطلب الكلمة مرة أخرى .شكرا       :منال إسماعيل

  .إيران
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   .عفًوا سيدتي الرئيس، لطلب التحدث مرة أخرى      : ممثل إيران

نعم، شكًرا جزيال لك على الرد الذي تقدمت به، وشكًرا جزيال لك على االقتراحات التي أدليت 

في ھذا االجتماع، للعديد من األسباب، لسنا قادرين على معالجة األسئلة وأن يكون لدينا  بھا

 .ومع ذلك، نحتاج إلى العمل آللية مناسبة، وقد ذكرتم واحدة مفيدة منھا .الرد المناسب على ذلك

الحالية أن إنشاء مجموعة عمل للعمل بين جلسات  GACوفي الحقيقة، فقد أظھرت خبرة 

GAC  لقد رأينا ذلك باألمس .مفيًدا للغاية ومثمًرا وفعاالكان.  

لذا فإن ما أقترحه، ھو ربما بالنظر للزميل الموقر، أننا أنشأنا مجموعة عمل مشتركة من كال 

ربما أنت إذا استمريت أو كنت ترغب في القيام بذلك أو أي  .الھيئتين وعينا شخًصا لقيادة ذلك

ولة إلعطاء األولوية لألسئلة أيھما أكثر أو أيھما لديه أولوية والعمل بين االثنين، والمحا .شيء

فجميعھا مھم، --بينما ال نرغب في استثناء أي سؤال، من المھم أعظم ليتم التعامل معه أوال؟

 .للتفاعل GACولكن، يجب أن يكون ھناك درجة من األولوية لھا حتى تمكننا بين اجتماعات 

ي ھذه المرحلة، اآللية الوحيدة التي يمكنھا العمل حتى نحصل وأنا أعتقد أن، أنه على األقل ف

  .على الخبرة الالزمة لنرى أنھا قد تكون آلية إضافية أو قد تكون بعض التحسينات

كما ذكرت، سواء  --وأحد األشخاص الرائدين .ولذا فإن ھذا إنشاء النشاط المشترك بين االثنين

  .وسيكون ذلك شيء جيد .أعرف أنت أو أي شخص آخر أو نائب الرئيس أو ال

  .ولكن ترتيب األولويات مھم جًدا جًدا

، ربما نكون قادرين على تقديم بعض االقتراحات فيما GACربما في ھذا االجتماع الخاص بـ

يتعلق بترتيب األولويات، أو إذا لم نكن قادرين على القيام بذلك في ھذا االجتماع، فإن أول 

لطلب من المشاركين في النشاط االنضمام القتراح أولوية عمل لقائد المجموعة سيكون ا

  .الترتيب، ثم اتخاذ الخطوات التالية

  .شكًرا

  

 .أعتقد أن ھذه طريقة جيدة .وأنا سعيد بقبول االقتراح خطوة إلى األمام .شكًرا لك، ممثل إيران   :منال إسماعيل

الجديدة،  gTLDبب مناقشات وكما قال ھيذر سابًقا، ھذا الجزء المحدد من التنفيذ تأخر بس
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 GACتعمل  .ولكن أيًضا أعتقد جزئًيا ألننا كنا في مرحلة ما بين الدورات، كنا نعمل في عزلة

ثم أنه من الصعب جًدا دمج  .على مقترحات أخريى GNSOوتعمل  .على بعض المقترحات

  .لساتلذا فإن مجموعة العمل كما أعتقد سوف تتقدم بين الج .ذلك في الجلسات العامة

  .واآلن أرى ممثل الواليات المتحدة يطلب الحديث، ثم لدينا المملكة المتحدة التالي

  

، على GNSOوشكًرا لك جوناثان وللمستشارين اآلخرين وأعضاء  .شكًرا لك سيدتي الرئيس  :ممثل الواليات المتحدة األمريكية

ة من الوقت والفكر، وأعتقد لقد وضعتم بالفعل كمية كبير .تقديمكم لھذا النھج المدروس جيًدا

أنني ممتن لكم بالفعل، ولكنني أعتقد أنھا شھادة حًقا للواقع بالتزامكم للحصول على طريقة 

  .للمضي قدًما من صوامعنا، حيث أننا جميًعا نرغب في الحديث عنھم ھنا

ع رأي اسمحوا لي أن أتفق م .فھذا قدر ھائل من العمل .أن أشيد بكم لذلك--لذا أردت أن أقترح

لذا أعتقد أن علينا البدء في  .وھناك العديد من األسئلة وقد يكون ھناك المزيد .زميلي من إيران

أشعر بأن ھذا ما تفكرون فيه حيث أنكم جميًعا أعددتم  .علينا أن نبدأ من مكان ما --المعالجة

  .علينا أن نبدأ من مكان ما .ذلك

لى تھدئة بعض التردد، قد تكون ھذه ھي الحالة كما أرغب أيًضا في أن أقترح، وقد يؤدي ذلك إ

وأقترح أننا لسنا من  .التي تھديء الشارع، نحن بحاجة إلى النظر في تعديالت اللوائح الداخلية

النوع الذي يركز على ذلك على المستوى القريب، وأننا نحافظ على مسار السرعة فيما قد 

أعني،  .تسميتھا تجربة فقط، إذا صح التعبير ننظر فيه، ولكننا نحاول البدء في العمل عن طريق

ھل أنتم بحاجة للبدء في مكان ما في العثور على ھذه الفرص لمزيد من التفاعل وجًھا لوجه 

  .ونوع أكثر انتظاًما من االتصاالت

جزء من التحدي، فيما أعتقد، كال من مجتمعاتنا يحتوي عليه، بنسبة ما، مجتمعكم، مجتمع 

GNSOوبالنسبة لنا، جزء من قيمة زيادة تفاعلنا ھي فھم أفضل  .متنوع، كبير جًدا و

  .لالھتمامات والمشاغل والتوقعات لجميع تلك المصالح المتنوعة



   GNSO  ARمع  GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  –بيونس آيرس 

  

  

  19من  14صفحة 

  

ً حكومات ومن ثم فنحن جميًعا نفھم كيف  نحن، ربما،نكون أسھل في بعض األحيان أننا جميعا

، ICANNمن العمل مع  نتشارك مع بعضنا البعض، ولكننا نعرف أنه بعد كل ھذه السنوات

  .غريبة GACفي بعض األحيان تبدو 

لذا سيكون من الجيد لنا أن نساعدكم على فھم كيف نقوم بما نقوم به، ويحدث جزء من ذلك في 

العاصمة الوطنية، بنفس الطريقة التي نتشاور بھا، الطريقة التي ننسق بھا، الوقت الذي 

ي قضية الملكية الفكرية أو قضية حماية نستغرقه لنحصل على مدخالت الخبراء، سواء ف

لذا علينا أن نستشير،  .األفراد الذين ترونھم ھنا عادة ال يملكون كافة ھذه الخبرات .المستھلك

لذا عندما يكون لدينا مجموعة عمل لھا اتصاالت  .وھو ما يستغرق وقًتا محدًدا من الوقت

يكمن التحدي لدينا، ألن ھذا ليس ممكًنا  أسبوعية لمدة ساعتين وتحتاج إلى إجابات، فنا بالضبط

  .دائًما

أعتقد أنھا فكرة  .أعتقد أننا في حاجة أن ننشيء مجموعة عمل مشتركة .لذا ال أعرف كيف

أشعر بأنني شاركت في ھذه القضايا لبعض الوقت، وحريص  .يسرني أن أتطوع بھا .رائعة

  .جًدا لنا على المضي قدًما

لدى أساليب  GACمرتبط بشكل وثيق بمجموعة عمل أخرى لدى وأود أن أشير أيًضا أن ھذا 

وأنا أعتقد أنه ألن لدينا اآلن ھذه المبادرة منكم، والتي أعتقد أننا جميًعا ندرك  .GACعمل 

، حيث أننا ربما نأخذ نقاط GAC/ أنھا تحت عنوان مجموعة عمل تنفيذ توصيات المجلس

ينھا كمجموعة فرعية ھنا، ونوافق على ونقوم بتعي GACالمشاركة ھذه من أساليب عمل 

  .مجموعة عمل مشتركة للمحاولة للمضي قدًما في العمل بين الدورات

أعلم أننا على وشك انتھاء الوقت، ولكنني أرغب في شكركم شكًرا  .وسأتوقف عند ھذه النقطة

فيما  أننا جمًيعا سوف نقوم باإلضطالع بمسؤولياتنا، -وآمل .جزيال على ھذا الرد المتمعن

الجديدة، في ھذا االجتماع ويمكننا لفت االنتباه للعديد من القضايا  gTLDأرجو، حول نطاقات 

  .الملحة األخرى التي لديكم جميًعا على لوحاتكم

  .شكًرا
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  .شكرا للواليات المتحدة، لدينا المملكة المتحدة، ثم سويسرا       :منال إسماعيل

منال، وشكًرا لجوناثان، للمجيء إلى ھنا لتقديم ذلك بھذا الوضوح، فالمھمة نعم، شكًرا لك    :ممثل المملكة المتحدة

  .أصبحت أمامنا

كما تعلمون، لقد كان مصدر قلق مزعج بالنسبة لي لبعض الوقت كيف يمكنني، كممثل 

من إحدى الدول، أن أجد الوقت والموارد لتنفيذ ھذه المسؤولية التي اتفقنا جميًعا على  GAC لـ

والمنھج المنظم الذي قمتم  .علي،ا للدخول في وضع السياسات في أقرب وقت ممكن أنھا واجبة

  .بتبيينه ھنا مع المدخالت من الواليات المتحدة، لكم كل التقدير، كان مفيًدا للغاية، في الواقع

وبالتأكيد أرى الھدف الرئيسي، بالفعل، ھو تحديد المرحلة في عملية وضع السياسة عندما 

ممثلي الحكومة، المشاركة في أي جانب من جوانب السياسة العامة التي تم نحتاج نحن، 

  .تحديدھا، في حالة تحديد أي منھا

لذا أعتقد أن منھج الخطوة بخطوة المنظم مفيد للغاية في توضيح ما يدور في ذھني حيث يكمن 

  .كان مفيداً جًدا بالفعل .GNSOو GACالتقاطع بين 

ليس  .د من عمليات وضع السياسة، قد ال توجد مشكلة بالنسبة لنالدي شعور أنه ربما في العدي

وأنا أتعجب، أوال، ما إذا كان تقرير المشكلة األولى مرحلة  .لدي أي تحليل للمعلومات عن ذلك

أولى بالنسبة لنا للدخول في نوع من ھذه القضية ومن ثم وضع عالمة مربع، ال شيء بالنسبة 

  .حديد عملية أو جدول زمني لنا للمشاركة فيهلنا، أو أنه يحدد بعد ذلك، ت

فھي توفر لنا قناة، قناة للمعلومات لتقدم لنا ما  .أعتقد أن فكرة االتصال العكسي فكرة ممتازة

وبالتأكيد أرى العديد من القيم في تحديد  .يحدث من حيث مقترحات السياسة في مرحلة مبكرة

  .ا بالفعل أدعم ذلكأن .كيف يمكننا تنفيذ االتصال بطريقة متوقعة

وفكرة مجموعة  .لذا فأنا حريص على المضي قدًما في ھذا اآلن، كما قال المتكلمون السابقون

أو المبادرة أعتقد أنھا شيء قيم للقيام بذلك خالل األِھرالمقبلة، يمكننا بعد  -العمل المشتركة ھي

ع بعضنا البعض بشكل ذلك البدء في التحايل على بعض ھذه الخيارات حيث يمكننا العمل م

وربما بحلول وقت االجتماع المقبل، سيكون لنا بعض  .ھذا األمر مھم للغاية -أعتقد أن .مشترك

  .الخصوصية على األسئلة التي تحتاج إلى حل
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سيكون  .ولكن لدي أيًضا شعور بأننا ال ينبغي علينا المحاولة والمبالغة في ذلك في ھذه المرحلة

ووضع السياسة، سوف  GACعندما تتم ھذه المشاركة، مشاركة --ھناك، مع الممارسة عند 

نتعلم من التجربة، فيما أعتقد، وربما بعض األسئلة التي نطرحھا اآلن قد يتم حلھا من خالل 

  .ولكن قد تكون ھذه ھي الحالة .التجربة والممارسة

ء، مثلي، لم تتح لھم إنه نھج واضح ومنظم، وأعتقد أن الكثير من الزمال .لذا فأنا أدعم ذلك بشدة

الفرصة حًقا، للتركيز على العمليات التي توجد بالفعل، فإنه من المفيد حًقا بالنسبة لنا في فھم 

لذا فأنا أرحب  .ATRTالعلميات القائمة وكيف نستطيع تعزيز ذلك بما يتفق مع توصيات 

لمقبل في سنغافورة بشدة بالمساعدة والمساھمة في تطوير ھذا، مع تقدم ملموس في االجتماع ا

  .عندما نتمكن من مناقشة بعض التفاصيل

  .شكًرا

  

  .شكراً لممثل المملكة المتحدة، تفاصيل مھمة جًدا       :منال إسماعيل

  .سويسرا

  

وأود أيًضا أن أضم صوتي لمن توجھوا بالشكر إلى منال وإلى كل شخص على ھذا  .شكًرا   :ممثل سويسرا

  .العمل المھم ذو الصلة

صديقي من المملكة المتحدة، فإن إحدى المشكالت التي نعاني منھا، معظمنا، ھي في  وكما قال

مع الموارد  ICANNاألساس نقص الموارد للتعامل مع جميع القضايا التي واجھناھا ھنا في 

  .ھذه مشكلة تنمو في الواقع ألبعد من ذلك .الالزمة

في أقرب وقت ممكن في المناقشات لذا فنحن بالفعل نبحث عن آليات بسيطة وسھلة للمشاركة 

حيث أنھا أكثر كفاءة بالنسبة لنا جميًعا أن لدينا مناقشات في مرحلة مبكرة وال تأتي في وقت 

متأخر جًدا حيث أن ھناك الكثير من العمل والجھود والتكاليف المشتركة في تعديل األمور التي 

  .بشكل أسھل في وقت سابق يمكن أن تتم، والتكيف مع األشياء التي كان يمكن أن تتم
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ولكن نحن بحاجة أيًضا إلى آلية سھلة وفعالة للمحاولة في اتخاذ قرار بشأن ھذه المقترحات 

 .التي نتناولھا ھنا على الطاولة، ثم تنفيذھا مما يجعل عمل المنظمات غير الحكومية أكثر سھولة

ل داخلية للمحاولة في جعل وكما ذكرت سوزان من الواليات المتحدة، لقد بدأنا في مجموعة عم

ھناك بعض التداخل، ولكن ھناك أيًضا بعض القضايا التي  .أكثر فاعلية GACأساليب عمل 

أعتقد أنه ينبغي علينا استخدام ھذه، كال العمليتان لتحديد  .GAC تعد قضايا داخلية محضة لـ

إلى المزيد من التفكير والتي األشياء التي يمكننا اآلن تنفيذھا بسھولة وتحديد األشياء التي تحتاج 

وبالتالي ففي كال مجموعتي  .قد تتغير بواسطة اللوائح الداخلية وھو ما يعد قضية طويلة األمد

  .العمل، ينبغي علينا اتباع مسارين

، فأصبح لدينا أربع أشخاص بحوزتنا، GACثم أعتقد أنكم تعرفون أننا ضاعفنا من أمانة 

في عمل ھذه اآلليات وأيًضا  GACيما أعتقد، مشاركة أمانة وأعتقد أنه سيكون من المفيد، ف

في المساعدة في تقديم أراق مختصرة لألشياء التي تساعد على تقديم االتصاالت، وتسھيل 

ونحن نتطلع دائًما للحصول على ھذا الدعم من األمانة  .GACو GNSOاالتصاالت بين 

  .شكًرا. والذي قد يستخدم ألجل ذلك

  .ونحن بالتأكيد نعتمد بشدة على األمانة لدينا في ھذه الفترة القادمة .شكًرا لك، سويسرا .بالتأكيد   :منال إسماعيل

  .إًذا النرويج فالتتقدم

  

نقطة سريعة، وأنا أعتقد أن ھذه قضية رئيسية التي حددھا --مجرد سريًعا .نعم، شكراً منال   :ممثل النرويج

ألن سويسرا أيًضا  .يد أين تؤثر قضايا السياسة العامةزميلي من المملكة المتحدة، المحاولة لتحد

وبالتالي  .في جميع القضايا GNSOقالت أننا غير مخولين للقيام بالتفاعل مع 

ألننا بصفتنا  .بالتأكيدفاألولوية ھي معرفة أين يوجد الفائدة، وأننا لنا دور لتقديم مدخالت لذلك

GACت في قضايا ليس لھا تأثير أو ليس لھا ، بالطبع لن نرغب في قضاء المزيد من الوق

  .لذا أعتقد أنھا قضية أساسية، لمحاولة تحديد ذلك .نتائج

ولكن بالتأكيد أن ھذا ليس أمًرا سھال، ولكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفعل شيًئا لمحاولة  -لذا

د بعض وكما ذكرت، قد نستخدم األمانة العامة لمحاولة تحدي .تحديد ذلك، وبعض العمليات

  .شكًرا. GNSO PDPوفي  GNSOقضايا السياسة العامة خالل نطاق خطة العمل لدى 
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  .في الواقع ھذه نقطة مھمة جًدا يجب أخذھا بعين االعتبار .شكراً لممثل النرويج   :منال إسماعيل

  .لذا إن لم يكن لدينا المزيد من الطلبات للحديث، فقد يمكننا أن نختم الجلسة

لعمل الملموس الذي خرجنا به من جلستنا اليوم ھو أننا ينبغي أن نطب أعتقد أن عنصر ا

وأيًضا من  GACمتطوعين يكونون مھتمين بالمشاركة في مجموعة العمل ھذه من جانب 

يمكننا العمل بذلك، بالطبع، خارج االجتماع، ويمكننا تبادل ذلك عن طريق  .GNSOجانب 

  .ات العملاإلنترنت فيما بعد والبدء في تنفيذ مجموع

  

إنه أمر  --أعتقد أن لدينا .إنه ألمر مشجع .GACشكًرا للسادة الزمالء من  .شكراً جزيالً منال   :جوناثان روبينسون

  .مشجع أن نحظى بدعمكم آللية للمضي قدًما في األمور

أحدھا ھي متى يكون ممكًنا الخروج من  .لقد سمعت بالفعل بعًضا من النقاط المھمة بالنسبة لي

  .ملية التي ال يوجد لھا تأثير على السياسة العامة ألجل الكفاءةالع

ثانًيا، نحن بحاجة إلى معرفة السرعة والوتير التي تعمل بھا المجموعتين وإدارة ذلك على نحو 

وبالتأكيد عدد من الدعاوى بعدم المبالغة في ذلك وربما تجربة أو محاولة بعض المناھج  .فعال

  .ة تصميم كل شيءالبسيطة أوال قبل محاول

ال أعرف كل من قام بذلك، ولكنيي  .لذا شكًرا جزيال لكل من استمع وشكًرا لكل من شارك معنا

  .لقد كان من المفيد لنا جًدا للمضي قدًما .بالفعل أقدر لكن ھذا الوقت

  

  .ھذا رائع       :الرئيس درايدين

  

  .شكًرا ونعود إلى الرئيس       :منال إسماعيل
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وآمل أن تفكرا في إدارة جھود مجموعة العمل ھذه واالستمرار في  .شكًرا لكما على جھودكما   :الرئيس درايدين

  .وتوجيه العمل في ذلك -العمل

  .للحضور لمقابلتنا حول ھذه القضايا المھمة GNSOلذا شكًرا جزيال مرة أخرى لـ 

الحوار اآلن لنتبادل  NGPCسوف تنضم إلينا  .، يرجى عدم المغادرةGACوبالنسبة لـ 

  .أشكركم. معھم

  ]نھاية النص[


