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 GACجلسة االفتتاح العامة لـ  -بیونس آیرس 
 م 06:00م إلى  02:00من الساعة  – 2015 ،یونیو 20الخمیس، 
ICANN - بوینس أیریس، األرجنتین 

 

ھنا في بیونس  53رقم  ICANNالتابع الجتماع  GACمرحًبا بكم جمیًعا، الجتماع  حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 آیرس.

 را، ویسرني تواجدي ھنا معكم الفتتاح االجتماع.أنا من سویس أنا اسمي توماس.

كالعادة، نبدأ بالتجول حول القاعة، لتقوموا بتعریف أنفسكم  لقد تلقیتم جمیًعا جدول األعمال.

 بسرعة حتى نعرف من في القاعة.

قبل ذلك، أود أن أعلن لكم أن لدینا عضوین آخرین منذ االجتماع األخیر، وھما موریشیوس 

 نعم. --عضًوا، و 152اآلن تحتوي على  GACلتالي فإن وكیریباتي وبا

ربما دعونا نبدأ بھذه الطاولة ھنا، حتى یتمكن الجمیع من تقدیم أنفسھم بسرعة، ثم ننتقل من 

 طاولة لطاولة.

 

 .ACIG GACوأعمل في سكرتاریا  مرحبا، أنا تراسي ھند. متحدث مجھول:

 

 سبانیا.مرحبا، أنا جیما كامبیلوس من إ متحدث مجھول:

 

 مرحًبا بكم في األرجنتین. متحدث مجھول:

وإذا احتجتم إلى  GACونائب رئیس  GACاسمي أولجا كافیلي، أنا ممثل األرجنتین لدى 

 شيء أثناء وجودكم ھنا، أخبروني.

 

 .ACIG GACوأعمل في سكرتاریا  اسمي توم دیل. طاب صباحكم.  توم دیل:
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 شكًرا. إحسان دوردو من تركیا. أنا مرحًبا، مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 أنا نینري كاسن من نامیبیا. مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 واناویت أكیوبیوترا من تایالند. مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 . GACلـ الذي یقدم الدعم  ICANNأولوف نوردلنج، من فریق  مرحًبا. متحدث مجھول:

 

 شكًرا لألرجنتین على استضافتنا. أنا من المغرب. (ذكر االسم). اسمي ھو مرحًبا، مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 آلیس مونوز، مفوضیة االتحاد اإلفریقي. متحدث مجھول:

 

أنا میجان ریتشارد من المفوضیة األوروبیة، وكال زمالئي في طریقھم ولكن حیث أنھم  متحدث مجھول:

 تماع.أوروبیون، كان علیھم تناول الغداء قبل أن یأتوا إلى االج

 

 جولیا ولمان من الدنمارك. متحدث مجھول: 

 

 فین بیترسن من الدنمارك.  متحدث مجھول:

 

 آنا نیفیس من البرتغال. متحدث مجھول:
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 رافایل بیریز من إسبانیا. متحدث مجھول: 

  

 منال إسماعیل من مصر. متحدث مجھول: 

 

 بار برومارك ممثل حكومة نیوي. متحدث مجھول: 

 

 أنا (ذاكًرا اسم) من وزارة العالقات الخارجیة، في البرازیل. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 مساء الخیر، أنا (ذاكًرا اسم) من وزارة العالقات الخارجیة، في البرازیل. متحدث مجھول: 

  

 بیتینان كوارمورنباتانا من تایالند. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 سم) من تایالند.(ذاكًرا اال مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) من تایالند. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 اسمي یاماجوتشي، من الیابان. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 مساء الخیر (ذاكًرا االسم) من الیابان. متحدث مجھول:
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 أنا سوزان رادیل من الوالیات المتحدة. طاب مساؤكم جمیًعا. متحدث مجھول: 

 

 أنا بیتر نیتلفولد من أسترالیا. مرحًبا بالجمیع. مجھول: متحدث 

 

 أنالیز ویلیام من أسترالیا. متحدث مجھول: 

 

 نیكوال تریلوار من نیوزیلندا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أندریا تودوران من حكومة كندا. مرحًبا بكم جمیًعا. متحدث مجھول: 

 

 ) من حكومة كندا.(ذاكًرا االسم مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 مارك كارفیل من المملكة المتحدة، وزارة الثقافة واإلعالم والریاضة. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 اسمي ھوبیر شوتنر من وزارة ألمانیا للشؤون االقتصادیة والطاقة. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أنا من ألمانیا أیًضا. مرحبا، أنا سابین مایر. متحدث مجھول:

 

 انا كریستیان سینجر من النمسا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 
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 كافوس أراستیھ من إیران. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أنا (ذاكًرا االسم) من إیران. مرحًبا بالجمیع. متحدث مجھول: 

 

 إلیز لیندبرج من النرویج. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 ولف ستورم، وأنا أیضا من النرویج.اسمي أورن مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 توماس دي ھان من وزارة الشؤون االقتصادیة الھولندیة، ھولندا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 یوفال من إسرائیل. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 ریكاردو من كولومبیا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 یا الجنوبیة.(ذاكًرا االسم) من كور مرحًبا. متحدث مجھول: 

 

 اسمي بو یونغ كیم من كوریا الجنوبیة. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 بریان بیكھام، من المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة. مساء الخیر. متحدث مجھول: 
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 (ذاكًرا اسم) من منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. مرحبا بكم جمیعا. متحدث مجھول:

 

 أنا (ذاكًرا االسم) من بلغاریا. .مرحًبا متحدث مجھول: 

 

 اسمي بو مارتسون من السوید. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) من المكسیك. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 اسمي لیم تشون ساي من سنغافورة. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 تشارلز تشو من سنغافورة. متحدث مجھول: 

 

 ا فورسي من إیطالیا، وزارة التنمیة االقتصادیة.ریت متحدث مجھول: 

 

 مورو ملیتا من دولة الفاتیكان. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) من إیطالیا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أنا بیتر میجور من المجر. مساء الخیر. متحدث مجھول: 
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 تنام.(ذاكًرا االسم) من فی مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أنا (ذاكًرا االسم) من فیتنام. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 جورج (ذاكًرا االسم) من سویسرا. مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 ستیفاني بونداالز من سویسرا أیًضا. مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 أنا ممثل الجابون. صباح الخیر. متحدث مجھول:

 

 ن األوروغواي.جئت م مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) من جمھوریة الدومینیكان. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) أیًضا من سویسرا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أنا من المنظمة الفرانكفونیة الدولیة. مساء الخیر. متحدث مجھول:
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 نا ممثل غینیا.أ مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 (ذاكًرا االسم) من الكامیرون. مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 لوران فیرالي من فرنسا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) من فرنسا. متحدث مجھول:

 

 (ذاكًرا االسم) من بولندا. متحدث مجھول: 

 

 ان.أنا تشین تشانغ شو من تایو مرحًبا بالجمیع. متحدث مجھول: 

 

 اسمي آشوین من أندونیسیا. طاب مساؤكم جمیًعا. متحدث مجھول: 

 

 أنا جین فیلیب مویني من بلجیكا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 اسمي ھو جان فانیوینھیوز من بلجیكا. طاب مساؤكم جمیًعا. متحدث مجھول: 

 

 اسمي واھكین موراي من جامایكا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 
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 بیونیت توماس من دومینیكا. مساء الخیر. ھول: متحدث مج

 

 (ذاكًرا االسم) من المنظمة الدولیة للفرانكوفونیة، الفرانكفونیة، فرنسا. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 اسمي (ذاكًرا االسم)، وأنا من تشاد. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 (ذاكًرا االسم) من األرجنتین. متحدث مجھول:

 

 (ذاكًرا االسم) من األرجنتین. ول:متحدث مجھ

 

 (ذاكًرا االسم) من أندونیسیا. متحدث مجھول: 

 

 اسمي (ذاكًرا االسم) من تایوان. مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 أنجیال (ذاكًرا االسم)، من سنغافورة. متحدث مجھول: 

 

 إیمانویل أدجوفي من المنظمة الفرانكفونیة الدولیة. متحدث مجھول:

 

 (ذاكًرا االسم) من تایوان. مجھول: متحدث 
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 ، كینشاسا.ITCأنا من  متحدث مجھول: 

 

 أنا من نامیبیا. متحدث مجھول: 

 

 نایجل كازیمیري من اتحاد اتصاالت الكاریبي، في میناء أسبانیا، ترینیداد. طاب یومكم جمیًعا. متحدث مجھول: 

 

 جیریا.اسمي (ذاكًرا االسم) من نی مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 نیكوال جي كابالیرو من سیناتكس، باراغواي. مساء الخیر. متحدث مجھول:

 

 أنا ممثل االتحاد الروسي. اسمي ھو (ذكر االسم). مساء الخیر. متحدث مجھول: 

 

 شكًرا جزیًال. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 ھكذا لدینا تنوع متزاید في ھذه القاعة، وھذا أمر لطیف جًدا.

من  لیقدموا لكم نظرة عامة على مدار األسبوع. ACIGمة إلى زمالئنا من سوف أعطي الكل

 فضلكم تقدموا.

 

 مساء الخیر. طاب مساؤكم. شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

ھذا األسبوع على عدد من األھداف، أول اثنین منھا بما سوف  GACسوف یركز اجتماع 

نین منھا لالتفاق بشأن موقف حول اث تستغرق معظم الوقت ووقت المناقشة في جدول العمل.

االقتراح النھائي من مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن أسماء اإلشراف، وبشأن تسمیة 
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لیوم الخمیس للوصول  GACلـ ھذا تمرین بموعد نھائي  .IANAالوظائف نتقال إشراف 

 لموقف كمنظمة تأجیر.

كذلك، ھناك  ى یوم األربعاء.وتستمر حت GACھناك عدد من الدورات بشأن ذلك تبدأ غًدا في 

 CWG، سواء من جلسات ICANNعبر  -في  GACعدد كبیر من االجتماعات خارج 

تمت مناقشة ھذه األمور بمزید من التفصیل  .ICANNوجلسات المعلومات التي أجریت عبر 

 في جدول العمل وفي الموعد المحدد.

لتوضیح القضایا  GAC ت لـالقضیة الثانیة ذات األولویة التي سوف تستغرق بعض الوق

، وتقدیم بعض التعلیقات ICANNالرئیسیة في عمل مجموعة العمل عبر المجتمع في مساءلة 

بحلول نھایة األسبوع حول آخر مقترحاتھم، والتي ال تزال مستمرة في  CCWGعلى 

وفي الواقع، بدأت ھذه المجموعة  على مدار األسبوع. GACالمناقشات، مرة أخرى، خارج 

 مس في مناقشاتھا.باأل

لدى  أیًضا خالل عدد من القضایا المحددة خالل ھیاكل مجموعة العمل. GACوسوف تعمل 

GAC بعضھا یلتقي للمرة األولى ھذا األسبوع. --عدد من مجموعات العمل الجدیدة التي تلبي 

سوف تواصل تقدیم القضایا في  GACإنھا مفصلة بشكل منفصل في جدول األعمال، ولكن 

مجموعة العمل بشأن السالمة العامة، بما في ذلك إنفاذ القانون وحمایة المستھلك، في  ھیكل

المجموعة في حقوق اإلنسان والقانون الدولي، مجموعة العمل التي تتعامل مع مشاركة 

الحكومة، واحدة تتعامل مع الحمایة المستقبلیة لألسماء الجغرافیة كنطاقات المستوى األعلى، 

، ومجموعة عمل NomComفي لجنة الترشیح  GACالمعنیة بمشاركة  ومجموعة العمل

 .gTLDتتعامل مع تطبیقات المجتمع لنطاقات  GACجدیدة محتملة تابعة لـ 

جلسة للتعامل مع  GACالجدیدة، أي نطاقات المستوى األعلى، تعقد  gTLDمن حیث نطاقات 

ھناك بند  حق بعد ظھر ھذا الیوم.الضمانات في الجولة الحالیة التي سیتم مناقشتھا في وقت ال

للمناقشة حول بعض القضایا في الجوالت المقبلة، والتي سوف نأتي إلیھا في بعض البنود 

وھناك دورة إعالمیة عن عائدات المزاد من الجولة الحالیة التي یجري التعامل معھا  الالحقة.

ظمات الداعمة/ اللجان یوم االثنین في جلسات الموضوعات ذات األھمیة القصوى لدى المن

 .SO / ACاالستشاریة 

خالل األیام القلیلة  ICANNمع عدد من المشاركین اآلخرین في مجتمع  GACسوف تشارك 

للحدیث عن مجموعة من أعمال تطویر السیاسة  GNSOمع  GACسوف تلتقي  المقبلة.
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 بشأن ccNSOأیًضا مع  GACوسوف تشارك  .GNSO، وھو ما تفعلھ gTLDلنطاقات 

، وأیضا مع اللجنة االستشاریة At-Large، مع اللجنة االستشاریة ccTLDمسائل حقول 

 تمت مناقشة ھذه األمور بمزید من التفصیل في جدول العمل الذي لدیكم. لألمن واالستقرار.

سوف تناقش أیًضا عدًدا من جوانب قضایا حوكمة اإلنترنت األوسع، بما  GACوأخیرا، فإن 

 ICANN، وفي النھایة، مجموعة عمل WSIS+10في عملیة  ICANNفي ذلك مشاركة 

 عبر المجتمعات في حوكمة اإلنترنت.

على قیادة الفریق والتي قیل أنھا ینبغي أن تكون لھا  GACھذه لمحة سریعة جًدا لتعلیقات 

توماس، بعد  األولویة لھذا األسبوع، وھذه ھي الطریقة التي تمت ھیكلة جدول األعمال بھا.

، سوف أطلب من تریسي فقط أن یزودكم ببعض المعلومات حول مسألة دعم إداریة في إذنكم

لقد كان لدینا عدد من الجھود في تحسین  غایة األھمیة، وھي كیفیة تسجیل حقیقة كونكم ھنا.

نحن نحاول عمل الشيء مرة أخرى ألنني أعلم أنكم ستشعرون بالضیق  نظام تسجیل الحضور.

سوف  لذلك فنحن نعمل على تحسین ذلك. كم خارج محاضر االجتماع.الشدید إذا تركت حضور

 تریسي؟ أطلب من زمیلي تریسي أن یقدم لكم تحدیًثا بشأن الحضور.

 

على الجدار ھناك بالقرب تماًما من  نعم، نحن نجرب طرًقا مختلفة ھذه المرة. شكًرا لك، توم.  تریسي ھند:

د بعض األوراق القابلة للنقل التي نشرتھا على األبواب إلى الیمین من معدات الحریق، ستج

وھناك  وما نرید منكم القیام بھ ھو كتابة أسماؤكم ودولتكم في ھذه األوراق. الجدار ھناك.

 تعلیمات للقیام بذلك ھناك باللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة.

بشأن من ھنا على  ولكن نأمل أن یقدم لنا ھذا البیانات الكاملة إنھ نظام سھل جًدا ویدوي تماًما.

 أیام حتى یمكننا كتابة ذلك في التسجیالت. 5مدار الدورة التي تستغرف 

لتشجیعكم، لدینا جائزة باب الحظ أو جائزة سوف یتم اختیارھا عشوائًیا لشخص وضع تفاصیلھ 

ال یمكنني أن اخبركم بتفاصیل خصوصیات  وھي طبق أرجنتیني رائع وملعقة. ھناك.

لكنني متأكد أن أولجا یمكنھا  للشخص أن یشرب باحتراف من الصحن.وعمومیات كیف یمكن 

 وینبغي أن أقول أنني سوف أقدم ذلك یوم األربعاء. عذًرا. ولكنھ شيء جمیل. ذلك.
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حسنصا ھذا أكثر أو أقل لعنصر جدول األعمال  حسًنا نأمل أن ینجح ذلك. شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

أعتقد ذلك لذا اآلن حان  منكم القیام بتعلیقات على جدول األعمال.األول. ربما أیًضا أطلب 

 الوقت من فضلكم للقیام بعمل تعلیقات على جدول األعمال، إذا كنتم ترغبون في ذلك.

نقطة واحدة بشأن جدول األعمال أنني حاولت تكرار ذلك ألننا ناقشنا ذلك بالفعل في مراحل 

 سابقة في المكالمات الھاتفیة.

لـ كما توافقون جمیًعا، أحد العناصر األساسیة أو القضایا في ھذا االجتماع لیس فقط  وربما

GAC  ولكن أیًضا ألنGAC  ھي عملیة انتقالIANA .لقد قضینا الكثیر  وعملیة المساءلة

في ھذه القضایا وفق ما  GACمن الوقت للمناقشة، ونأمل، أن نصل إلجماع بشأن وضع 

یما، ھناك جلسة خاصة صباح الیوم األحد، سوف تظھر الجلسة في حالة أنھ ال س نستطیع.

صباح یوم األحد أن كنا بحاجة الى مزید من الوقت، وسنكون على استعداد لتعدیل جدول 

 األعمال بطریقة بحیث نتمكن من تكریس المزید من الوقت لھذا البند وبطبیعة الحال، بعد إذنكم.

عمال كما ھو في حالة شعرنا أنھ سیكون من حاولنا إبقاء جدول األ -ولكن ھذا مجرد 

لذا،  ثم سوف نناقش ھذا معكم في الغد، عندما یظھر ذلك. الضروري تعدیل جدول األعمال.

  ھذا فقط لعلمكم.

ثم قطعة أخرى من المعلومات، كما ربما رأیتم في رسائل البرید اإللكتروني، تمت دعوتكم 

 ا المنزل الصغیر الجمیل فقط بعبور الشارع من ھنا.لتناول الطعام والشراب ھذه اللیلة في ھذ

ألننا من المفترض أن نخبر المطعم بعدد األشخاص الحاضرین، إذا لم  -إذا كان أي شخص لم 

ولكن برجاء تعال وأخبرنا، خاصة  یتمكن شخص من الرد أو التسجیل، بالتأكید سوف نأخذك.

وھي تعمل بجد  ICANNء من موظفي دعم جولیا تشارفولن ھي جز -بالمناسبة، جولیا  جولیا.

 أرسل رسالة برید إلكتروني لجولیا ولي أو ألولجا. وبشكل جید لجعل اجتماعاتنا ممكنة.

فقط نحن  من المشاركة. GACبالطبع، لن نستبعد أحًدا من  أخطرنا أنك سوف تأتي أیًضا.

 نحتاج أن نقدم للمطعم عدد الحاضرین لنعلم عددنا زاد أم نقص.

 ، ممثل إیران، تفضل.نعم  

 

 GACواحدة من األعضاء الخمسة لـ  -، حیث أن ICGفقط بشأن أنشطة  شكًرا لك، توماس.  ممثل إیران:

بشأن أنشطة المجموعة  GAC، وربما سیكون من الجید أن نخبر باختصار شدید ICGفي 

 اء إضافتھ.إذا لم تكن قد أضفت ذلك في جدول األعمال، برج وأي تعلیقات قد تكون مطلوبة.
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إذا كان بالفعل في جدول األعمال، یرجى تقدیم بعض الوقت بحیث أننا و / أو بعض زمالئنا 

 شكًرا. باألنشطة الممیزة لتلك المجموعة. GACیقدم موجًزا ألعضاء 

 

ولكننا نعتبر أن ھذا جزء من  غیر مذكورة بشكل واضح. ICGإن  نعم، أنت على حق. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ولكن شكًرا لك لفع الوعي بأنھ لیس  اقشة بشأن عملیة االنتقال التي سوف تبدأ غًدا صباًحا.المن

 أیًضا جزء من العملیة. ICGفقط، ولكن  CWGاألمر خاص بـ

 شكًرا جزیًال.

 نعم، أرى أیاد مرفوعة. --وھذا یعني أنھ ال أرى المزید من التعلیقات على بنود جدول األعمال.

 تحدة، تفضل.ممثل الوالیات الم

 

 مجرد تعلیق سریع بخصوص التعدیالت المحددة للقواعد التشغیلیة. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

وفقط أرید أن أسأل إذا  إنھا لدینا في جدول أعمال الیوم ومرة أخرى یوم الخمیس، فیما أعتقد.

ألن ھناك اجتماع آخر  صباح.كانت جلسة یوم الخمیس یمكن دفعھا للجزء األول من ال

وبالتالي ھناك بعض التعارض، وسوف یكون المفید للغایة إذا كنا  صباح الخمیس. CCWGلـ

 شكًرا. نستطیع دفع قضیة مباديء التشغیل الموضوعة مبكًرا بعض الشيء في الصباح.

 

 شكًرا لك على لفت انتباھنا إلى ھذا.  الرئیس شنایدر:

ھل من المناسب لك إذا نقلنا ذلك  یلنا ھنري الذي سوف یقود ذلك.اسمحوا لي أن أنظر إلى زم

ھل ھذا جید بالنسبة لك، أعتقد،  ھل ھذا ما ترغب في اقتراحھ؟ ؟29و 30للتبادل، أعتقد، البند 

لنأخذ  وعلى أمل أن ھذا سوف یمكن بعًضا منا من المشاركة في عمل متواز. لیس لدینا مشكلة.

 حسًنا. مالحظة بذلك.

 ا.حسًن  

، وھي مسألة تتماشى مع محاولة زیادة الوعي والشفافیة، 2مع ھذا دعونا نذھب إلى البند رقم 

والتتبع، لعملنا، ولتأثیر عملنا، وال سیما فیما یتعلق بالنصائح التي نقدمھا أو التي قدمناھا 
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ما إذا وسنقدمھا لمجلس اإلدارة ومحاولة جعلھا أكثر وضوًحا، أكثر ظھوًرا لتأثیر المشورة، 

  كان ھذا مقبوًال أم ال مع األخذ في االعتبار أیضا ما حدث.

ولكنھا لم تكن  مسجلة لبعض الوقت على موقع الویب. GACولقد كان لدینا بالفعل مشورة 

وبالتالي فإن الفكرة ھي أننا سنطلق، في األساس، عملیة لتتبع مشورتنا وما  مستخدمة بالتالي.

بالتالي، أود إعطاء الكلمة لتریسي حیث سیقدم لنا اقتراحا  جیة.ھو تأثیرھا بطریقة أكثر منھ

 تریسي، تفضل. حول كیف یمكن أن نجعل ھذا أكثر وضوحا.

 

ھناك عرض اآلن على الشاشة في الوقت الحالي وأیضا في حزمتك وھو  شكًرا لك، توماس.  تریسي ھند:

یة ھي كل ما یحدث لمشورة القض النھج المقترح في الوقت الحالي للنظر في ھذه المسألة.

GAC  بعد تقدیمھا ویحتمل أن یحسن الطریقة التي یمكننا بھا تسجیل ومشاركة ھذه المعلومات

وأیضا وسیلة لقیاس ما إذا كانت النتائج أم ال، نتائج السیاسات العامة  GACبین أعضاء 

 لذا فھذا أساس الغرض للقیام بذلك. تحسنت أم ال.

ھذا بالفعل في  .GACعد للوراء وننظر على قطع مختلفة من مشورة لن --نقترح أن ننظر على

 GACنقترح أن نعود للخلف ونلقي نظرة على مجموعة من قطع مشورة  الشریحة األخیرة.

في سنغافورة للنظر في دراسات قضیة معینة  52رقم  ICANNالتي قدمتموھا بین براغ و

، والتي، كما تعلمون، 3التي في الشریحة داخل تلك المشورة وقیاس ذلك على أنواع األشیاء 

ویمكن أن تقولوا ما مدى جودة أو سوء ھذه المشورة من  ھي أسئلة حول نوعیة تلك المشورة.

خالل ما إذا كان ھناك قضایا للتنفیذ أم ال، وما إذا كان أصحاب المصلحة اآلخرین قادرین على 

بعین االعتبار، سواء كانت في توفیر المدخالت بصورة كافیة وأن تؤخذ ھذه المدخالت 

موضعھا تماًما أم ال، وسواء كان ھناك نتائج واضحة أم ال وسواء كانت النتائج والعملیة 

، كجزء من دعم ACIGھو أن  GACلذلك ھذا ھو اقتراحنا لكم كـ  غامضة إلى حد ما.

ع النتائج التي سنقدم تقریرا لكم في دبلن م من تلك الفترة. GACاألمانة، ستقوم بتحلیل مشورة 

 توصلنا إلیھا، والنتائج المستقلة، بوضوح.

، یمكن إعادة النظر في ما إذا كان أو لم یكن ھناك بعض GACوعند ھذه النقطة، أتم، بصفتكم 

التي ترغبون في تقدیمھا للطریقة التي تقدمون بھا المشورة أو اللغة التي في  -التغییرات 

المشورة وھذا النوع من المواد التي یمكن أن تجعل من  المشورة أو طریقة حفظ السجالت بشأن

السھل بالنسبة لنا لتحقیق تلك األھداف مرة أخرى في الشریحة األولى حیث بالنسبة لي بصفتي 
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أن تقدموا بیانات بشأن تحسین نتائجنا كنتیجة لكل  GACأو لكم بصفتكم من  - GACمن 

. أعتقد أن ھذا كل ما عندي ألقولھ في العمل الصعب الذي نقوم بھ نحن ومجموعات العمل

 ذلك، إال إذا كان ھناك أي أسئلة.

 

 ممثل السوید، تفضل. ھل لدیكم أیة أسئلة؟ شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

 

أود أن أقول أننا ندعم ھذه المبادرة  حسًنا، إنھ لیس سؤاًال في الواقع. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل السوید: 

ربما  واسمحوا لي، ربما، أن أضیف عنصًرا آخر للفاعلیة. .GACعالیة مشورة لمراجعة ف

 GACتوضیح مشورة  --ما نود قولھ --یكون من الممكن النظر ما إذا كان بوسعنا مراجعة

مجلس اإلدارة، من الواضح، ولكن  ذاتھا، سواء كانت مفھومة من قبل متلقي النصیحة أم ال.

 خرى من المجتمع.ربما ایًضا المجتمع وأجزاء أ

 ولكن ھذا خیار لیؤخذ بعین االعتبار. ال أدري ما إذا كان ذلك ممكًنا أو ما إذا كان ضرورًیا.

 شكًرا.

 

وفي ھذا السیاق أود أیًضا أن أشیر إلى أنھ لدینا عدة طلبات وتوصیات من  شكرًا لممثل السوید.  الرئیس شنایدر:

أنھ ینبغي توفیر األساس المنطقي لتقدیم  GNSOولكن أیًضا من قبل جھات مثل  ATRTقبل 

وحن نحاول أن نقوم بصیاغة مشورتنا بأكبر قدر  وقد نقلنا ذلك للمجلس. المشورة التي نقدمھا.

لذا فنحن ندون  ممكن من الوضوح للتأكد من أنھا سوف تفھم أو على األقل رفع فرصة فھمھا.

ننا بناء ذلك. ھل ھناك أي أسئلة نعم، أنظروا إلى أي مدى یمك --مالحظة على وجھة نظرك

 نعم، ممثل إیران، تفضل. أخرى أو قضایا؟

 

 --أتساءل ما إذا كان علینا أن نسمیھا شكًرا، لألمانة العامة على تقدیم ھذا المستند المفید. شكًرا.  ممثل إیران:

ة أو غیر فعالة، الفاعلیة، تعطي االنطباع أنھ سواء كانت المشورة فعالی فعالیة الوثیقة أو التنفیذ.

ووفًقا للوائح، فالتنفیذ أعلى أو أقل عندما یتلقى  ربما نكون أكثر اھتماًما بدرجة تنفیذ ذلك.

 ویقوم بفحصھا لیقوم أو ال یقوم، ویتقدم في تنفیذھا. GACمجلس اإلدارة المشورة من 
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 بما ینبغي أن نضیف التنفیذ والفاعلیة أو الفاعلیة والتنفیذ لذلك.

ولم یتم  وجمیعنا اثرنا السؤال. CCWGالقضیة كانت مثارة من قبل  الغ األھمیة.وھذا أمر ب

فمشورتنا جاءت من  تصحیح ذلك، وال تعدیلھ، لعدم إعطاء االنطباع بأن مشورتنا لیست فعالة.

GAC .في أي مرحلة ھم وما ھي إجراءات  وتھدف لتكون فعالة. ولكن لیس المھم ھو التنفیذ

 شكًرا. تعین علینا متابعتھ.ھذا أمر ی المتابعة؟

 

بالتأكید التنفیذ في أفقنا لننظر إلیھ، ولكن ربما لم نجعل األمر واضًحا تماًما في  نعم. نعم، شكًرا.  تریسي ھند:

 مع الشكر. ھذا العرض.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 المملكة المتحدة.

 

لتقط وجھة نظرك بشأن رؤیة األساس المنطقي للحصول فقط أل شكًرا لك، سیادة الرئیس. نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

في إیصال ذلك،  GACأعني، جانًبا واحًدا من دراسة ذلك، ما مدى فاعلیة  على المشورة.

ھل ھي روائیة مكتوبة لدعم بیان صیاغة المشورة، أو ھل سیكون  لناخذ في االعتبار األسالیب.

وجھا لوجھ مع أعضاء المجتمع  GACة نوعا من المنتدى الفعلي حیث یمكننا تقدیم مشور

لھذا الوضع من المشورة ونوع من تقدیم  GACالذین یرغبون في استكشاف كیف وصلت 

أنا أدعم ھذه  لتأخذه ھذه المراجعة بعین االعتبار. --ربما كان ھذا خیار السیاق لھذه المشورة.

 شكًرا. المبادرة كثیًرا.

 

وفیما یتعلق بتقدیم التفسیر المنطقي،  ، ھناك العدید من العناصر حول ذلك.حسًنا، بالطبع شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ثم،  بالطبع، أحدھا ھو أن الكلمات التي نقدمھا واضحة وال غموض فیھا بأكبر قدر ممكن.

بالطبع، یمكن أن یكتمل ذلك من خالل أشخاص یتحدثون عن شرح ذلك بصورة فردیة، أو 

  أعتقد أن ھذه مجموعة كاملة من القضایا. ذا.ثنائیة، أو في اجتماعات عامة وھك
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وربما بعد بعض الوقت سوف  وھذه ھي المرة األولى التي نحاول أن نقوم فیھا بھذا التمرین.

ولكنني  ننظر إلى النتائج ثم نقدمھا لكم ثم نناقش ما كان مفیًدا منھا أو ما ینبغي أن نقوم بتعدیلھ.

 وشكًرا لألمانة العامة على القیام بھذا التمرین. .أعتقد أن ھذا ینبغي أن یتم القیام بھ

 ال یبدو أن ھذا ھو الحال ھنا. ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟  

 لذا أعتقد أنھ یمكننا االنتقال إلى القضیة التالیة في جدول األعمال لدینا قبل الموعد المحدد لدینا.

 ك.سنرى كم من الوقت یمكننا الحفاظ على ذل شيء ال یصدق.

بالنسبة ألولئك الجدد أو لم  والوالذي یعني التعدیالت المحددة للقواعد التشغیلیة. 3إنھ رقم 

یكونوا حاضرین في االجتماعات الماضیة، دعوني فقط أذكركم أنھ في اجتماع لوس أنجلوس 

وكانت الفكرة الرئیسیة ھي انتخاب الرئیس وثالثة  في أكتوبر الماضي كان لدینا انتخابات.

ثم بعد االنتخابات شعرتأنھ سیكون من الجید تعدیل عدد نواب الرؤساء لزیادة  ب للرئیس.نوا

عدد نواب الرؤساء إلى خمس للسماح بتنوع أكبر وبما في ذلك ولكن لیس فقط التنوع اإلقلیمي 

 .GACالوحید في فریق قیادة 

موظفین إضافیین الذین نسمیھم فعلنا ھذا مستغلین الفرصة التي لدینا في مبادئ التشغیل لیكون لدینا 

ولكننا قررنا أن ھذا اإلعداد غیر الرسمي ینبغي أن یكون رسمًیا بأسرع وقت  اآلن نواب الرئیس.

وبالتالي، بدأت اإلجراءات الرسمیة لتعدیل مبادئ التشغیل في ھذه المسألة بالذات، والتي  ممكن.

ة إلى تعدیل بعض العناصر الصغرى ھي لتعدیل عدد نواب الرئیس من ثالثة إلى خمسة باإلضاف

من األحكام الواردة في مبادئ التشغیل بشأن إجراء االنتخابات ألنھ، حیث أن ھذه ھي المرة األولى 

التي نجري فیھا مثل تلك االنتخابات، أدركنا أن ھناك عدد قلیل من األشیاء لیست واضحة تماًما أو 

عملیة لتعدیل ھذه المبادئ التشغیلیة فیما یتعلق بھذه لذلك قررنا إطالق ھذه ال تمثل إشكالیة قلیال.

التعدیالت الطفیفة المحددة حیث لدینا اتفاق أساسي على حقیقة أنھ ینبغي لنا أن نقوم بذلك، باإلشارة 

ھذا شيء یعني أنھ كان  إلى أن ھناك شعور مشترك قوي بأن المبادئ التشغیلیة ینبغي أن تنقح.

وبعد ذلك بطریقة أو بأخرى ھناك دائما شيء ما  في الماضي لبدء ذلك.ھناك العدید من المحاوالت 

  ینظر لھ بأنھ أكثر إلحاًحا وأھمیة یأتي في المنتصف فال یتم االنتھاء منھ أبدا.

وتم إعادة  اتخذنا القرار في لوس أنجلوس فیما أعتقد. --لذلك اتخذنا قراًر ا في المرة األخیرة

العملیة األولى ھي ما نحاول أن  --األولى ھي یكون لدینا عملیتین.تأكید ذلك في سنغافورة أنھ س

نكملھ الیوم، إن أمكن ذلك، وھي الموافقة على ھذه التغییرات الطفیفة للسماح بوجود خمس 

نواب للرئیس والحصول على آلیات انتخاب سلیمة من ناحیة ووجھة نظر شمولیة في المبادئي 
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ا أطول ألنھ ربما یكون ھناك وجھات نظر مختلفة حول كیفیة التشغیلیة، والتي قد تستغرق وقًت

وھذا ما سوف نناقشھ یوم  أو القیام أو عدم القیام بتعدیل بعض األجزاء من المباديء التشغیلیة.

 الخمیس كجزء من كتل الشؤون الداخلیة، إن صح التعبیر.

ضعھا قبل االنتخابات واحدة ھي، لوضع األمور في مو لذا تذكروا دائًما أن ھناك عملیتان.

القادمة لنواب الرئیس، والتي سوف تجري في اجتماع أكتوبر ھذا العام في دبلن، یجب علینا 

وجمیع القضایا األخرى المتعلقة بالتغییرات الممكنة للمباديء  لذلك نبدأ بھذا. تحدید ذلك اآلن.

نطاًقا سوف نسمع عنھا التشغلیة سوف یتم التعامل معھا على فترة زمنیة أطول، وعملیة أوسع 

 المزید یوم الخمیس.

فیما یتعلق یتقدیم ما حدث منذ االجتماع الماضي بما في ذلك تعلیقاتكم خالل فترة التعلیقات التي 

 شكًرا. یوًما وھكذا، أود أن اقدم المایكرفون لتریسي لیقدم ذلك لكم. 60استمرت 

 

أعتقد أنھ  --ة في الوقت الحالي، انتھینا بالتعلیق منفي المرفق أ، الظاھر على الشاش مرحًبا.  تریسي ھند:

یمكنكم رؤیتھا ھناك على  لن أقرأ ذلك. .GACنعم، أربع أعضاء مختلفین من  --4و 3و 2و1

 الحزمة.

إن عمل ھذا الصباح ھو لتقریر قبول أو عدم قبول التعدیالت الصغیرة المحددة كما تم تقدیمھا 

جولیا، إن  ھنا. GACالذي اقترحھ أعضاء مختلفین من  في المختصر أو مع التعلیق المحدد

 كان بوسعك فقط االنتقال للمستند التالي، المستند التالي، وھو المرفق ب.

الصفحة التالیة في المستند، وھي المرفق ب. في المستند الذي سوف  عفًوا. - -ال، ال، إنھ نفسھ

 یظھر اآلن، باألسفل، أسفل، أسفل، استمري.

 كل شيء. ھذا نعم.  

لذا في ھذه النسخة من المستند الظاھر أمامكم اآلن على الشاشة، فإن التعدیالت المحددة 

 یوًما معلم علیھا باألصفر أمامكم. 60الصغیرة التي نطلبھا منكم والتي قدمنا لھا فترة مراجعة 

م فھي تسمح بالحصول على خمس نواب للرئیس، والذي نعتقد أنھ غیر مثیر للجدل وأن معظ

ولكن ھذا األمر متروك لكم ولسیر االنتخابات لتكون إلكترونیة بدال  الناس سوف یوافقون علیھ.

 من شخصیة.



 GAC  ARلـ جلسة االفتتاح العامة  -بیونس آیرس 

 

  72من  20صفحة 

 

ولكن  GACالتعلیقات التي باللون األزرق على الشاشة عندما ننزل ھي التعلیقات من أعضاء 

ما  وسوف ترون --جولیا 32لذلك ربما إن كان بوسعك النزول للمبدأ  في سایق المباديء.

 شكًرا. أعنیھ ھنا.

یحتوي على كل من تعدیل طفیف محدد مقترح باإلضافة  32اآلن یمكنكم أن تروا ھناك المبدأ 

  إلى اقتراح أیًضا ھناك.

ھل تقبل التعدیالت الطفیفة المحددة في ھذه  فیما أعتقد من شقین. GACلـ لذا فالسؤال الیوم 

وأعتقد أن كل ما بوسعي  لون التي باللون األزرق؟الوثیقة التي لدیكم باللون األصفر، أم ھل تقب

 عملھ ھو فتح المناقشة على المایكرفون لذلك، نعم؟

 

أوًال بعین  GACإذا جاز لي أن أقدم اقتراًحا، توماس، ربما سیكون من المفید إذا أخذت   توم دیل:

بعد تقریر ما سوف ثم،  االعتبار التعدیالت المقترحة التي تتعامل مع نواب الرؤساء اإلضافیین.

ربما تكون ھذه طریقة  یتم بشأن ذلك، النظر في التعدیالت عن طریق إجراءات التصویت.

  منطقیة للتعامل مع ذلك، إذا كان ذلك منطقًیا.

لذلك فالمناقشة، أوًال، والمقترح المطروح أمامكم ھو أن المستند والمقترحات لتعدیل المباديء 

إلى انتخاب ما بصل إلى خمسة من نواب الرئیس، ما یصل  لإلشارة 31و 25و 21التشغیلیة 

تتفق مع ھذه التغییرات، أوًال، بما یصل  GACھل  والسؤال ھو: إلى خمسة من نواب الرئیس.

 إلى خمس من نواب الرئیس؟

 

 فضل.نعم، ممثل إیران، ت لذا دعونا نبدأ بسؤالكم. ویبدو ھذا األمر منطقًیا. شكًرا لك، توم.  الرئیس شنایدر:

 

 .GACشكًرا لألمانة العامة لتقدیم ھذه التعدیالت المقترحة لعنایة  شكًرا.  ممثل إیران:

عندما تقول  الرئیس، من وجھة نظر قانونیة، ھناك فرق بین ما یصل إلى خمسة وبین خمسة.

ولكن عندما نقول  "ما یصل إلى خمسة"، ربما یكون واحد، اثنین، ثالثة، أربعة وخمسة.

لكن فقط أرید أن ألفت انتباه الزمالء أن لدینا ھذه  أنا ال أقترح أًیا منھما. ھي خمسة."خمسة"، ف
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الفروق الدقیقة في أماكن أخرى، منظمات دولیة أخرى عندما یكون لدینا مصطلح "ما یصل 

فسواء كنتم ترغبون في المزید من المناقشة في االجتماع التالي  إلى"، فھو یخضع للتفسیرات.

 شكًرا. ھذا مجرد إقتراح لكم. العدد أو ترغبون في تثبیتھ مرة واحدة إلى األبد. للتحدث عن

  

 أنت على حق تماًما. شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

لكني ال أعرف لماذا حدث ما حدث،  كان دائًما لدینا ثالثة. دائًما ما یقال "ما یصل إلى ثالثة."

غیر حاضر في اجتماع أو شيء من ھذا، مما یمنحك على سبیل المثال، أن نائب الرئیس 

أنا  المرونة التي یمكنك بھا، إذا كان ھناك سبب، وأیًضا لدیك عدد أقل من الحد األقصى.

ولكن، إذا كان لسبب ما لدینا  ألن األمر ھو أننا نرید خمسة. شخصًیا ال أرى سبًبا لتغییر ذلك.

لذلك، إذا كان  ثر من أربعة قاموا بترشیح أنفسھم.أربعة فقط، على سبیل المثال، إذا لم یكن أك

لذلك أعتقد أن ما یصل إلى خمسة سوف یغطي  لدیكم خمسة، فعلیكم حث الناس على الترشیح.

 جمیع االحتماالت بدون الحاجة للخضوع لتغییر في ھذا مرة أخرى.

 لذا، أساًسا، دعوني أحول السؤال ھنا.

الثالث فقرات التي قرأھا توم علیكم فیما یتعلق ھل ھناك أي شخص یعارض التغییرات في 

 ال یبدو أن ھذه ھي الحالة. بعدد نواب الرئیس؟

 بالتالي نعتبر أنھ قد تقرر ذلك.  

 شكًرا.  

اآلن دعونا ننتقل  فیما یتعلق باالنتخابات القادمة. --ھذا یجعل حیاتنا أكثر سھولة فیما ھو آت

 إلى البند التالي.

ریسي، أیا كان، ترغب في مجرد سرد الفقرات مرة أخرى حیث یتم إجراء ت -توم، وربما أنت 

 تغییرات طفیفة أو اقتراحات في تصریحات األعضاء فیما یتعلق باإلجراءات االنتخابیة.

 شكًرا.  
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 32المبدأ  التغییرات فیما یتعلق باإلجراءات االنتخابیة في الصفحة الثانیة. شكًرا لك، توماس.  تریسي ھند:

 .36والمبدأ  35الذین بھما الكثیر ھما المبدأ  --ولكن بشكل خاص االثنین التي .31مبدأ وال

والتغییر الرئیسي الذي نحاول القیام بھ في إدخال تعدیالت طفیفة محددة ھو أننا نحاول تحویل 

مثل ما  GACاالنتخابات من صنادیق االقتراع المادیة باألشخاص التي تجري ھنا في اجتماع 

عكم في االنتخابات السابقة إلى األدوات اإللكترونیة المفتوحة لفترة أطول من الوقت حدث م

 سواء قبل اللقاء حیث یتم االنتھاء من االنتخابات، وفي األیام القلیلة األولى من ذلك االجتماع.

 لذا فھناك فترة أطول من الوقت.

 نتخابات.وھذا ما نحاول تحقیقھ من اال وھناك عملیة مفردة أكثر نظافة.

، والذي یلي ھذا، في الواقع ھو أن ھناك انتخابات إلكترونیة؛ ولن ACIGالمقترح في مختصر 

والمعنیة بھذه التعدیالت الطفیفة  --ولكن لغرض ھذه المناقشة یكون ھناك أي تصویت شخصي.

یة ولكن لغرض ھذه المناقشة، أوجھ انتباھكم إلى تعلیقات من نیوزیلندا، والمفوض المقترحة.

، حیث اقترحوا أنھ ینبغي أن یكون ھناك أیًضا 36و  35األوروبیة، وأسبانیا ضد مبادئ 

 تصویت باألشخاص أیًضا جنبا إلى جنب مع الوسائل اإللكترونیة.

لعل  ھناك، ربما، توماس، طریقتین لتقسیم ذلك. --ھناك فیما أعتقد، السؤال ھو --ھناك--لذلك

إلى الوسائل اإللكترونیة، وإذا كانوا یرغبون في االنتقال  مسألة ھل یرغب الناس في االنتقال

إلى الوسائل اإللكترونیة، فالسؤال التالي ھو ھل نرغب نحن في ذلك ثم بعد ذلك ننظر في 

كما تعلمون، التي  -المقترحات المقدمة من نیوزیلندا وأسبانیا، والمجتمع األوروبي عن وجود 

 جل أیًضا.تنطوي على إنتخابات مادیة طویلة األ

 ربما سؤالین منفصلین.

  

أعتقد أنھ یمكننا االنتقال من فقرة لفقرة ونرى ما إذا كان یمكننا اعتماد ذلك،  شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

 --ھل ھذا ونرى كیف یتم ذلك. ونطلب ممن وضعوا التعلیقات شرحھا بسرعة.
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وقد قلنا بالفعل نواب الرئیس الخمسة، ولكن  .32ھي المبدأ في ھذه الحالة، الفقرة األولى  حسًنا.  تریسي ھند:

االقتراح من أسترالیا بشأن ذلك أحدھا أن نجري تغییًرا لنص ھذا المبدأ لجعلھ واضًحا بأن 

 وھذا ھو الشيء األول. النتائج یتم تحدیدھا باألغلبیة البسیطة.

 

 أسترالیا ثم النمسا. نعم.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا.

 

أعتقد أنھ قد تمت اإلشارة في القائمة، ربما من قبل أسبانیا، أن النص  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ترالیا:ممثل أس

 البدیل الذي اقترحناه مماثل تماًما لما ھو ھناك، وأنا سعید بالنص الموجود.

 شكًرا.  

 

 دون الجزء األزرق.أنتم متفقون ب --لذا فھذا یعني أن الجزء األزرق، الذي تسحبونھ  الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا. أنا أسحبھ.  ممثل أسترالیا:

 

 النمسا. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 

حیث أنھ مكتوب في  32مجرد سؤال بخصوص الفقرة األخیرة من المبدأ  شكًرا لك، توماس.  النمسا:

 GAC، یقوم أعضاء GACحالة كون الجولة الثانیة من التصویت خاصة فقط باجتماع 

عندما تقدم رسمًیا إمكانیة التصویت االلكتروني، ودعونا نفترض أنھ شخصًیا أقل  بالمشاركة.

ما الذي  من ثلث األعضاء حاضر، فھذا یعني أننا لن نكون قادرین على إجراء جولة ثانیة.

 سوف یحدث بعد ذلك؟
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إلى  لذلك إذا كانت األغلبیة تصوت إلكترونًیا، والتي ربما تكون الجولة األولى، ومن ثم نحتاج

 جولة ثانیة وال یوجد عدد كاف من األشخاص حاضرین، فما الذي سوف یحدث بعد ذلك؟

 

ھذا ینجم في الواقع من المباديء التشغیلیة  ھذا مفتوح وعرضة للتغییر. ھذا السؤال جید للغایة.  تریسي ھند:

 الحالیة، أعتقد، الثلث.

 

ول في الجولة الثانیة، أساًسا، أننا بحاجة للحصولعلى ثلث وما یمكننا أن نفعلھ ھو أن نق شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 وممثل مصر. نیوزلندا، شكًرا. --ولكن ربما أصوات الحاضرین.

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل نیوزیلندا:

أعتقد أن ھذا أیًضا كان اقتراًحا أو تعلیًقا من أسبانیا عندما قدمنا اقتراحات أنھ إذا كان االقتراح 

، والذي یسمح بالتصویت اإللكتروني في الجولة الثانیة، سوف سنطبق، فإن ھذه 35دة في الما

الفقرة أیًضا سوف تحتاج إلى حذف النص في حالة الجولة الثانیة لتسھل على الجمیع القیام بذلك 

 بواسطة األسالیب اإللكترونیة.

 شكًرا.  

 

، إن كان ذلك 35نتفق على تعدیل الفقرة  --حتى نعدل لذا دعونا نتوقف عند ھذه الفقرة شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 مقبوال.

 مصر، ھل تود أن تضیف شیًئا؟

 

ماذا إن كان لدینا مشاركین عن بعد في ھذا  في الواقع، كنت سوف أضیف سؤال أسترالیا.  مصر:

أعني، ھل نقصر ذلك على األشخاص الحاضرین، حتى لو كان لدینا  االجتماع المحدد؟

 عد؟مشاركین عن ب
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 شكًرا.  

 

 ، موافقون؟35أعتقد أننا سوف نناقشھا تحت رقم  شكًرا لك على ھذه النقطة.  الرئیس شنایدر:

متفق علیھ بدون الفقرة األخیرة التي نحن بحاجة  32قمأن ر --األول --لذا فأنا أقترح األول

 .35للعودة إلیھا بمجرد مرورنا على رقم 

 .34التالي ھو رقم   

 

ھو مجرد تغییر نحوي، استبدال "بواسطة البرید اإللكتروني" بكلمة "إلكترونًیا"، ألنھ لن  34  تریسي ھند:

لذا فھو مجرد  سوف یكون تغییًرا عن طریق اإلنترنت. یكون بواسطة البرید اإللكتروني ھنا.

 تغییر نوي، ھذا التغییر.

 

 نعم، ممثل إیران، تفضل.  الرئیس شنایدر:

 

 د الرئیس.شكرًا السی  ممثل إیران:

التصویت اإللكتروني یعني أنك بحاجة ألن یكون لدیك تصریح عن األشخاص الذین 

ھذا یعني نقطة محوریة في العضویة مع السلطة إلرسالة التصویت، وبخالف ذلك،  سیصوتون.

 ھل لدیكم أي ضیط لتحدید منشأ التوصیت؟ یمكن أن یأتي التصویت من أي نقطة.

 

في البند التالي من جدول األعمال، والجزء الثاني من الجدول حیث نتحدث عن نعم، لدینا.   تریسي ھند:

عملیة انتخاب نائب الرئیس، وھناك عرض تقدیمي یظھر أداة االنتخابات اإللكترونیة التي 

یوجد الكثیر من الضمانات المدمجة بھا لتتبع  .GACأن نقترح استخدامھا في  ICANNطلبت 

 ذه المناقشة مدرج أن تكون بعد تلك.ولكن ھ وإدارة االنتخابات.
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لذلك فھي في األساس فقط لتقدم لنا الحریة أیًضا أن ننطلق ومھما كانت  شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

الوسائل اإللكترونیة التي سوف نراھا مناسبة في المستقبل لن تجبرنا على تعدیل ھذه العبارة 

 .لذا أرجو أن یكون ھذا مقبوًال مرة أخرى.

 نعم، اندونیسیا.

 

 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  إندونیسیا:

ماذا عن  أعتقد بالنسبة للنظام اإللكتروني، سوف تعین األمانة العامة النظام اآلمن لالنتخابات.

ألنھ من الممكن أنھ خالل االجتماع، ربما ال  ؟GACاالنتخابات المباشرة من قبل ممثلي 

 -لالجتماع، ثم  GACھم في األمانة العامة كممثلین عن یحضر األشخاص المدرجة أسماؤ

 من البالد. -یأتي زمیل آخر یمثلھ ھو أو ھي من 

 بأن یقوم بالتصویت؟ GACكیف یمكنك إقناع ذلك الشخص الذي یمثل عضو 

 شكًرا.

 

سمى مرة أخرى، الجواب على ھذا السؤال على وجھ التحدید مبین في الورقة القادمة التي ت  تریسي ھند:

سواء  -التي لم نتحرك بشأنھا إلى اآلن، ولكنھا  2015لعام  GACعملیة انتخاب نواب رئیس 

وبھذا االقتراح، أنا لست متأكًدا، ولكن ھذا السیناریو  -كنت سعید أم غیر سعید بذلك الجواب 

 صراحة في ورقة المقبلة، ولیس في ھذه الورقة.

 

وبالنسبة ألولئك الذین كانوا ھنا في لوس انجلوس، كان مطلوبا في  سننتقل إلى ذلك. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 .GACأن یكون لدیك اسًما في القائمة، على الالئحة الموثقة ألعضاء  -الواقع أن یكون لدیك

 ولكننا سوف نأتي لذلك الحًقا. وإذا لم یكن اسمك ھناك، فلیس مسموح لك بالتصویت.

 

 التصویت" في الورقة المقبلة.ھناك قسم لـ"أھلیة نعم.  تریسي ھند:
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 أیة اعتراضات؟ قم تم اعتماده؟ 34ھل یمكننا أن نعتبر أن التغییر الصغیر جًدا، جًدا في   الرئیس شنایدر:

 شكًرا. حسًنا. ال؟

 من یرید أن یبدأ؟ .35

 لست أدري، نیوزیلندا أو أسبانیا أو... ربما واحد من الذین اقترحوا التعدیالت؟

 ألمانیا.

 

یوًما  21لماذا قمنا بدمج ھذا لمدة  --أتساءل ما ھذا إنھ سؤال أكثر منھ تعلیق على ھذا. شكًرا.  ألمانیا: ممثل

لماذا  --لماذا ھذا من الوقت قبل التصویت الذي ینبغي أن تكون قادًرا فیھ على تقدیم صوتك؟

 یوًما؟ 21لدینا 

أو  --ما الذي للتصویت قبل االجتماع؟ --ألن یكون من الممكن أن یكون لدینا یوًما أو یومین قبل

 شكًرا. كیف حصلتم على ھذا التاریخ؟ --ھل ھذا سؤال فني أم أنھ، بدًال عن ذلك

 

للتصویت بطریقة  GACكان سؤاًال للتأكد أننا نقدم الوقت الكافي ألعضاء  إنھ لیس سؤاًال فنًیا.  تریسي ھند:

 القصیرة أفضل، فال بأس.مجتمعة أن الفترة  GACلذلك إذا قررت  مریحة لھم.

 

قبل أن أعطي الكلمة للباراغواي، كانت ھناك فترة یمكنكم فیھا التصویت إلكترونًیا وأیًضا في   الرئیس شنایدر:

ولكن أعتقد أنھا فقط للتأكد من أن الجمیع، بغض النظر  السابق، ولكن بالطبع یمكننا تغییر ذلك.

یك فیھ الكھرباء، الطاقة خاصة، بسبب، ال أعرف، عن، على سبیل المثال، الیوم الذي تنقطع لد

عاصفة أو أیا كان، لدیك بعض اإلطار الزمني الذي یمكنك استخدامھ للتصویت إلكترونیا، أو 

لذلك كان ھذا ھو السبب، لتقدیم فترة زمنیة طویلة وكافیة للتأكد من أنھ إذا كان  ألسباب أخرى.

 د یحدث، فإنھ یمكنھ التصویت.الشخص في إجازة أو المستشفى أو أًیا ما ق

 لیتفضل ممثل باراغواي.
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 شكًرا سیدي الرئیس.  باراغوي:

 نعتقد أن ثالثة إلى خمسة أیام ستكون أكثر من كافیة. أردت فقط أن أذكر أننا نتفق مع ألمانیا.

 یوًما مبالًغا فیھا بعض الشيء. 21ربما تكون 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  

 

 كًرا.ش  الرئیس شنایدر:

 ألمانیا؟

 

 ربما وصلنا للمزید من التوضیح.--ربما وصلنا شكًرا.  ممثل ألمانیا:

قد یكون لدیكم نموذًجا واحًدا من التصویت اإللكتروني  أنا أفھم احتمالین للتصویت اإللكتروني.

الذي قد یكون تقریبًا على االنترنت، وھذا قد یساعد أیًضا على تحقیق ما كان كریستیان یقولھ 

لم یكن ھناك الكثیر من األشخاص حاضرین  --سابًقا، ماذا یحدث إذا لم یكن في الجولة الثانیة

وبناء على ذلك،  ربما یكون األشخاص موجودون عبر اإلنترنت. لتحقیق النصاب القانوني.

ربما یكون من المفید أن یكون ھناك بعض المتصلین باإلنترنت للحصول على بعض الوسائل 

 لتصویت على اإلنترنت خالل الفترة الزمنیة للتصویت.للوصول إلى ا

والسؤال اآلخر ھو إذا كنت بحاجة إلى التصویت في وقت مبكر، فمن ثم تحتاج إلى نافذة للوقت 

 21ولكن من ناحیة أخرى، نعم، إنھ سؤال ما إذا كنت حًقا بحاجة إلى  الكافي للعثور على ذلك.

 21أضیق بكثیر، ألنھ ربما ال یكون لدیك زالزل لمدة  یوما أو إنھ یمكن أن تكون نافذة زمنیة

 سیكون ھذا صعًبا بعض الشيء. یوما في جمیع أنحاء العالم.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

حسنا، أنت محق من ناحیة أنھ إذا كان لدیك نظام تصویت إلكتروني حیث أن كل شخص في 

غضون ثوان قلیلة أو في األساس، بغض النظر عن مكان وجودك جسدیا، سوف یصوت في 
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قد تكون  -على الرغم من أنھ قد  دقیقة أو نحو ذلك، بطبیعة الحال لن تحتاج لھذه األیام المسبقة.

محظوًرا إلى حد ما من استخدام شریحة  GACھناك حاالت حیث یكون شخص واحد أو ممثل 

 لھذا السبب أجرینا ذلك. ھذا الوقت.

كان ھناك فترة زمنیة مماثلة ألولئك الذین صوتوا  وآخر مرة في لوس أنجلوس، أعتقد أنھ

إلكترونیا لإلدالء بأصواتھم، ثم باإلضافة إلى ذلك لدینا التصویت المادي الذي كان یحتوي على 

لذلك كان لدینا في األساس عملیتان، واحدة منھما، مثل، مادیة فوریة، والثانیة  طابور واحد.

 .كانت إلكترونیة عبر فترة زمنیة معینة

 21لذلك فالسؤال ھو بالطبع أیًضا یمكننا تخفیض ھذا الرقم، ولكن أعتقد أنھ یقول ما یصل إلى 

یوًما أو أنھ  21یجب أن نلتزم بـ --ھل ھذا بأي حال من األحوال ملزًما بحیث أننا نحتاج یوًما.

 21إلى أم أن ما یصل  یمكننا أیًضا، عندما تظھر تفاصیل االنتخابات، بعد عشر أو خمس أیام؟

إذا قلنا أننا نرید أن نعطي كل  یوًما ھو الحد األقصى، بحیث یمكن تجسید ذلك قبل االنتخابات.

 یوًما في المباديء التشغیلیة. 21شخص خمسة أیام، ال یزال لدینا ما یصل إلى 

 مصر.  

  

 21أعني، مدة  --مدة التصویت و ن ھنا.لدي شعور أننا نخلط أمری شكًرا لك، سیادة الرئیس. المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

 یوًما قبل االجتماع، ھل ھذا صحیح؟ 21 یوًما ھنا ھل سنتوقف عن التصویت بـ

 ال؟

لذا  یوًما قبل ذلك. 20ألن جمیع األعضاء ستتاح لھم الفرصة لإلدالء بأصواتھم لما یصل إلى 

 سوف. --ھذه ھي مدة --فھذا

 

 ال.  الرئیس شنایدر:

 

 ھذا ھو التاریخ النھائي أو ھل ھذه ھي المدة؟أعني، ھل   مصر:
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 ھذا تاریخ البدء في األساس.  الرئیس شنایدر:

  

 تاریخ البدء.  مصر:

 

 على األقل ھذا ما قرأتھ. یوًما قبل االنتخابات. 21یمكنك البدء باإلدالء بصوتك بحد أقصى   الرئیس شنایدر:

 

 عذًرا. إذن ھذا ھو سؤالي األول.  مصر:

تقول الجملة الثانیة، "سیكون التصویت متاًحا أیًضا خالل االجتماع  --لثاني ھو الباقيالسؤال ا

ھل ھذا للجولة الثانیة في حالة التعادل أو ھذا، أعني، أصوات إضافیة لنفس  ذو الصلة."

 الجولة؟

 

ى جدول ربما في وقت الحق كان علینا وضع ھذین العنصرین بطریقة أخرى عل --ربما شكًرا.  تریسي ھند:

 األعمال.

ربما إذا أخذنا فقط خمس دقائق لنلقي نظرة على الورقة التالیة، وتحت عنوان  -إذا ألقیتم نظرة 

"االنتخابات" في الورقة القادمة، یقول: "یجب أن تؤخذ األصوات عن طریق االقتراع السري 

 أكتوبر ". 19من سبتمبر واالثنین  28إلكترونیا بین یومي االثنین 

لذلك  وھذا یشمل الفترة الزمنیة التي قبل اجتماع دبلن وبضعة أیام قلیلة في اجتماع دبلن. --لذلك

فھذا إلعطاء وقت من الزمن ألولئك الذین ال یمكنھم المجيء، وألولئك الذین ھم عن بعد، 

بالنسبة ألولئك الحاضرین، جمیعھم وفق الوقت المناسب لھم، والمكان، والموقع لإلدالء 

 تلك االنتخابات المفردة، االنتخابات الواحدة. بأصواتھم في
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ربما قد یكون ھناك تفسیًرا لتقدیم اقتراح ملموس، ومن ثم إذا كان ھذا أكثر  شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

واقعیة وأقل نظریة، إًذا یمكننا أن نعود إلى نص مبادئ التشغیل بعد عرض ومناقشة االقتراح 

 لذا من فضلكم تقدموا. ك ویجعل األشیاء أكثر وضوًحا.ربما یساعد ذل الملموس.

 عذًرا. ممثل المملكة المتحدة، تفضل.  

 

سیكون علینا تغییر النص، فیما أعتقد،  فقط متابعة لنقطة مصر. نعم، شكرًا سیدي الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

 إلى الموعد النھائي. لتوضیح الھدف ھنا، ألنھ كما تتم قراءتھ في الوقت الحالي، فھو یشیر

لذا ربما یمكنك تغییر ذلك إلى  یوًما مسبًقا." 21عندما تقول "اإلدالء بأصواتھم فیما یصل إلى 

 ربما ھذا یوضح ھذه النقطة. یوًما مسبًقا." 21"اإلدالء بأصواتھم في فترة تبدأ من 

 شكًرا.

 

 ھنا. شكًرا للزمالء أصحاب اللغة األصلیین لمساعدتنا  الرئیس شنایدر:

إذا كان ال بأس بالنسبة لكم، ال أرغب في المزید من مناقشة ھذا النص في الوقت الحالي ولكن 

أعتقد أن ھذا سیساعدنا  االستماع للعرض بشأن اآللیات الملموسة المقترحة لالنتخابات القادمة.

 ثم دعونا نعود إلى النص الثابت، إذا كان ذلك مناسًبا. للحصول على فھم منطقي.

 سجلنا مالحظة أنك سوف تعود بعد ھذه. حسًنا. نعم. --ما، ھل ھذا مناسب لك أم أنك تریدجی

 تریسي تفضل.  

 

 جولیا، ربما یمكنك رفع العرض اآلن. حسًنا.  تریسي ھند:

لست بحاجة ألقرأ لكم  ھذا جید. یحدث ھذا بسرعة كبیرة. --بینما یتم ذلك، سوف أقرأ لكم من

 من أي شيء.

 حسًنا.
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لذا  ھذا العرض التقدیمي حول العملیة االنتخابیة المقترحة الفعلیة لھذا العام. لك، جولیا. شكًرا

فھذه ھي الطریقة الملموسة إلجراء االنتخابات التي تحاول التغییرات للمباديء التشغیلیة 

 لذلك، ربما كان من السھل المضي في ھذا المقترح أوًال. المحددة وصفھا على أساس نظري.

 شكرًا جولیا. حة التالیة.الشری

لقد اتفقنا للتو على القیام  تقوم بتعیین نواب رئیس سنوًیا. GACكما تعلمون جمیًعا، فإن 

 بتغییرات لجعلھم خمسة.

للترشیحات، دعوة رسمیة لألشخاص للترشح لمنصب  GACھناك دعوة خالل ھذه جلسة 

ولكن قبل أن ینھي توماس ھذه  لیس اآلن، في ھذه الثانیة. -نواب الرئیس حیث نختتم ھذا 

 17وفترة الترشیحات سوف تغلق رسمًیا یوم  الجلسة، سوف نقوم بإطالق ھذه الدعوة للترشح.

  أغسطس.

إنھ  إذا رفع أقل من خمسة مرشحین أیدیھم لمنصب نواب الرئیس، لن نحتاج إلجراء انتخابات.

إذا كان  ن خمسة مرشحین.سوف نحتاج فقط إلجراء االنتخابات إذا كان ھناك أكثرم --فقط

ھناك أكثر من خمسة مرشحین، فمن المقترح أن تعقد االنتخابات في الفترة التي سبقت وأثناء 

  اجتماع دبلن، كما أجبت للتو في سؤال مصر حول تلك التواریخ المحددة.

ومن الذاكرة فإن  أكتوبر. 29سبتمبر و 28سوف یتم اإلدالء باألصوات إلكترونیًا بین یومي 

 أكتوبرھو یوم األربعاء الجتماع دبلن. 29

المرشحون الخمسة الذین سوف یحصلون على أعلى نسبة أصوات سوف یتم انتخابھم نواًبا 

 لذا فھذا ھو التنفیذ العملي للتغییرات التي نحاول أن نعكسھا في تلك األدوات التشغیلیة. للرئیس.

 االنتقال والعودة إلى المباديء التشغیلیة.یمكننا بسرعة  --ال أعرف  ھناك أدوات عبر األدوات.

 لدعم االنتخابات. ICANNالتي وضعتھا  --ھناك أداة عبر اإلنترنت، الشریحة التالیة، جولیا

إن ھذا  لقد اختبرناھا بین موظفي الدعم، ووجدنا أنھا تعمل بشكل جید. --إن لدیھا إنھا معتمدة.

وال یمكن  ر بالعدید من اللغات، وھذه فائدة عظیمة.إنھ متوف إنھ واضح جًدا. األمر بسیط للغایة.

للشخص التصویت سوى مرة واحدة. وفقط األشخاص الذین حصلوا على دعوة للتصویت، مما 

 یجعلنا ننتقل للسؤال السابق من إیران بشأن األھلیة، ستكون قادرة على التصویت.

 الشریحة التالیة من فضلك، شكًرا.  
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أن تحصل على برید إلكتروني تقول أن ھناك انتخابات لنائب رئیس  وبالتالي فإن العملیة ھي

GAC. .وإذا فقدتھ، لن تكون قادًرا على التصویت. برید إلكتروني واحد فقط لكل شخص 

سیحتوي على بیاناتك علیھ، ألننا سوف نكون قد رفعناھا علیھ مع  --أنت تضغط على

سوف تدلي  لبرید اإللكتروني.سوف تضغط على رابط ا األشخاص المؤھلین للتصویت.

ثم سوف تقوم األداة بالتأكید معك بأن من تقوم بالتصویت لھ ھو من رغبت  بأصواتك الخمسة.

 سوف تحصل على رسالة استالم بالبرید اإللكتروني. وسوف تقوم بتقدیمھ. في التصویت لھ.

لم أكن  عذًرا. ؟عفًوا، من الصعب رؤیة ھذا ألیس كذلك الشریحة التالیة من فضلك، شكًرا.

وھناك  ھكذا تبدو دعوة البرید اإللكتروني. أعتقد أنھ سیكون من الصعب جًدا مشاھدة ذلك.

إنھا تقول  بعض السطور القلیلة تحت الخط األحمر، یمكنك مشاھدة "اضغط ھذا الرابط."

كما قلت،  اضغط على الرابط. "عزیزي المنتخب، إن علینا إجراء انتخابات نائب الرئیس."

ال یمكن ألي  وال یجب أن یذھب ألي شخص آخر. الرابط متصل بعنوان بریدك اإللكتروني.

لـ ونحن نقدم عناوین البرید اإللكتروني من القائمة، القائمة البریدیة  عنوان برید آخر استخدامھ.

GAC.  لـ لذلك من المھم بالفعل أن تقوم بتحدیث بیاناتك في القائمة البریدیةGAC.  ،التالي

 ا لك.شكًر

ولكن، أرجو أن تتمكنوا من  مرة أخرى، من الصعب بعض الشيء أن نرى ما باألعلى ھناك.

مرشحین  10ویمكنكم أن تروا أن لدي  ھذه معلومات وھمیة وضعناھا لالختبار. --رؤیة ذلك

وكل ما علیكم فعلھ ھو أن تضعوا عالمة زائد  یخوضون ھذه االنتخابات التي اخترتھا.

 بسیط جًدا. األمر بجوارھم.

 الشریحة التالیة من فضلك، شكًرا.  

وبمجرد انتخابكم، تعود للشاشة التي تظھر لكم، مرة أخرى، ھذه بیانات وھمیة وضعتھا أنا، 

تقول لكم ھل ھذا ھو من ترغب بالفعل في  وھؤالء مرشحون وھمیون نقوم بالتصویت لھم.

الشریحة التالیة من  راء تصحیحات.ویمكنك إما التأكید أو یمكنك العودة وإج التصویت لھ؟

  فضلك، شكًرا.

وتقول لك أنك قد قمت بالتصویت ومن قمت بالتصویت لھ  وبعد قیامكم بھذا، ترسل لك إیصاًال.

الشریحة التالیة من فضلك،  وبالتالي یمكنك الدخول والتأكد من أنھ قد تم احتساب تصویتك.

 شكًرا.
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 أغسطس. 17سوف تغلق رسمًیا یوم  ترشیح رسمًیا.بعد أن نغلق ھذه الجلسة، تفتح فترة ال

ھل ترغب في القیام بھذا  --أعتقد أنھ یمكننا العودة لھذه الشریحة عن عملیة الترشیح بعد أن 

اآلن، توماس، أم ترغب في إنھاء التعدیالت الطفیفة المحددة اآلن التي رأینا لھا مثاًال ملموًسا 

 حسًنا. انتھى؟ عفًوا؟ اآلن.

 أغسطس. 17سوف تغلق رسمًیا یوم اإلثنین  رة الترشیح التي سنفتتحھا بعد الیوم.لذا ففت

عنوان البرید اإللكتروني ھناك في --والترشیح الترشیح عن طریق برید إلكتروني لشخصي.

 إنھ أیًضا في الوثیقة المرفقة. الحزمة.

 آخر.یمكنك ترشیح نفسك أو ترشیح أي شخص  أنت بحاجة إلى تحدید اسمك وبلدك.

بمجرد أن یكون لدي القائمة  ترشیحك عام في المرحلة األولى. --ال ینبغي علیك القیام بذلك

وتحت  ACIGقمنا بالتحقق ممن في  --الكاملة من المرشحین وقمت بالتحقق من صحتھا

إشراف الرئاسة أمام الئحة األشخاص المؤھلین لخوض االنتخابات وفًقا لمبادئ التشغیل، 

 أغسطس. 31وسیكون ذلك في  .GACمرشحین على موقع ویب سنضع قائمة ال

سیكون لدیكم شھًرا للتفكیر في ھذاقبل  --أغسطس ھي 31وتلك القائمة التي ستكون ھناك في 

  أكتوبر باستخدام ھذا النظام اإللكتروني. 29سبتمبر و 28أن تبدؤوا في اإلدالء بأصواتكم بین 

وھذه ھي  التي نحاول أن نقوم بھا في النظام التشغیلي.لذا فھذا ھو التنفیذ العملي للتغییرات 

ونحن نرغب في التمسك باألسلوب اإللكتروني  الطریقة التي نقترح أن نقوم بھا ھذا العام لكم.

أحدھا سبب أناني بحت بالنسبة لنا، وھو أنھ من األسھل بكثیر إداریا فرز األصوات من  لسببین.

وني ولیس مصدران یجمعان بین التصویت اإللكتروني مصدر واحد یكون ھو المصدر االلكتر

  ومن األسھل أن یكون ھناك نظام واحد یقوم كل شخص بالتصویت بنفس الطریقة. والمادي ھنا.

ولكن الثاني ھو، من حیث الصالحیة، ھناك معدل خطأ أقل بكثیر من ناحیةالعد واحتمالیة فقد 

لذلك فنحن نفضل أن تتم  لتصویت الشخصي.األصوات إذا تمت إلكترونًیا بدًال من صندوق ا

لكن  ھذه اإلنتخابات األولى بصورة إلكترونیة بحتة وأال یكون ھناك انتخابات مادیة مصاحبة.

ولذلك فإن التغییرات في مباديء  .GACأنتم أعضاء  األمر عائد إلیكم. األمر لیس متروك لنا.

 أعتقد أن ھذا كل ما أود قولھ. التشغیل ھي كما ھي.
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 أجل. أالحظ مصر وفیتنام. المفوضیة األوروبیة، ثم ممثل إیران. أیة أسئلة أو تعلیقات؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 مندوب المملكة المتحدة، أمریكا، نعم.

 المفوضیة األوروبیة، نعم، تفضل رجاًء.

 

، بالطبع، نحن ندعم بشدة التصویت حسًنا شكًرا جزیًال لك وشكًرا على التوضیح. نعم، تفضل.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

نعتقد أنھ من الحدیث التماشي مع ھذا النوع من المنظمات التي تتعامل مع  اإللكتروني.

 لذلك فأنا أشجع ذلك كثیًرا. اإلنترنت وما إلى ذلك.

ألن  المشكلة الوحیدة ھي أنھ یعد ذلك سیكون ھناك تعارًضا مع ما لدیك في مباديء التشغیل.

فقد بدأت المناقشة عند  -، والتي أعتقد أنك تخطیتھ 35یل من حیث المبدأ مبادئ التشغ

"حیث یتم اإلدالء باألصوات  -وأنا أقتبس --یقول - 36، ولكن بعد ذلك تخطیتھ إلى 35 المبدأ

بتوزیع بطاقات االقتراع على األعضاء"، في حین،  GACشخصًیا، إلخ، إلخ"، "ستقوم أمانة 

لذا ینبغي علي التوفیق بین  أنھ لن یكون ھناك تصویت شخصي.أن عرضك التقدیمي یقول 

ألنھ إن كان  .35 لذا أقترح أن نقوم بحذف الفقرة الثانیة في المبدأ ھذین األمرین بطریقة ما.

لن  ھناك تعادل أصوات، فسوف تعود للتصویت اإللكتروني إذا كنت تقبل المبدأ اإللكتروني.

 ھل ستذھب لصنادیق االقتراع شخصًیا؟ یح الذي نحتاج إلیھ.لذا فھذا ھو التوض حسًنا. تقبلھ.

ألن ھناك حد  في النھایة. 36وكان ھذا ھو السبب الرئیسي في أننا طرحنا السؤال في مبدأ 

إذا حددت مھلة زمنیة، فھي تنطبق على تلك المھلة  إنھ مجرد مبدأ تنفیذ قانوني بسیط. زمني.

لذا فاألمر فقط لتوضیح  ة التصویت شخصًیا أثناء االجتماع.ولدیك أیًضا إمكانی الزمنیة المحددة.

وإال  أود أن أرى شیًئا نظیًفا وواضًحا ویستخدم كتصویت إلكتروني. ما تحتاجھ بالضبط.

 شكًرا. سیكون لدیك رسائل متناقضة.

 

في مقابل في الوثیقة المكتوبة  نعم، أفھم بالضبط ما تقصده. فھل یمكنني اإلجابة على ذلك؟  تریسي ھند:

العرض التقدیمي للباوربوینت، لدینا قسم ھناك یسمى تعادل االقتراع، والذي یقول أنھ في حالة 

تعادل االقتراع لتحدید نمنصب نائب الرئیس الخامس أو النھائي، سیتم عقد اقتراع ثاني 

واالقتراع الثاني یقتصر على المرشحین الذین یخضعون  شخصي خالل اجتماع دبلن.

 ھنا. 36وھذا ھو الجزء الشخصي الذي یشیر إلیھ المبدأ  المتعادل للمنصب المتبقي.للتصویت 
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ولكن بالطبع، لیس من الضروري أن یكون شخصًیا في حالة االقتراع المتعادل، ولیس ھذا ما 

 .GACھذا متروك لـ  یمكننا جعل ھذا إلكترونًیا أیًضا. أیًضا. GACتریده 

 

 إیران. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

بدًال من أن  كما أشار مارك، إنھا لغة تسبب المشاكل. 36فقط في المبدأ  شكرًا السید الرئیس. ممثل إیران: 

 یوم مسبق." 21یوم مسبق"، ربما یمكن للشخص أن یقول "اعتباًرا من  21یقول "ما یصل إلى

 كرت منال.ألن "ما یصل إلى" تعني أن لدینا تاریخ یمكن اقتطاعھ، كما ذ لیس "ما یصل إلى"

سیتم خالل ذلك  لن یكون معلًقا. ثانًیا، في السطر الثاني، سیكون التصویت ممكًنا أیًضا.

مع األخذ في االعتبار أنھ في العدید من الدول لدیھم تصویت إلكتروني،  االجتماع ذو الصلة.

لذلك من المبكر جًدا الحدیث عن أنھ ینبغي القضاء على  فما زال لدیھم تصویت شخصي.

 یجب أن یكون لدینا الخبرة لمعرفة كیف یتم ھذا التصویت اإللكتروني. لتصویت الشخصي.ا

وما زالوا  في بعض الدول بحسب علمي بدؤوا التصویت اإللكتروني منذ خمس أو ست سنوات.

مستمرین في التصویت الشخصي في یوم التصویت النھائي حتى منتصف یوم األحد من 

وربما یكون من  تساب التصویت للفترة المسائیة لذلك الیوم.ویقومون باح التصویت وھكذا.

فالتصویت الشخصي ھو  المبكر جًدا الحدیث عن أنھ ینبغي القضاء على التصویت الشخصي.

لذلك ینبغي أن تبقى  حق األشخاص الدیمقراطي في التصویت، إذا رغبوا في التصویت.

ظر لنرى ما ھي التجربة واال نقفز ألي نتائج ودعونا ننت اإلمكانیة قائمة بالنسبة للوقت الراھن.

 شكًرا. سریعة في ھذه المرحلة.

 

إذا واصلنا كال الخیارین في مباديء  أعتقد أنك على صواب. رد فعل سریع فقط. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

التشغیل، ما زال یمكننا أن نقرر من انتخابات النتخابات ما إذا كنا نستخدم التصویت 

وفي حالة  فقط أو ما إذا كنا نستخدم التصویت اإللكتروني في االنتخابات األولى.اإللكتروني 

لذلك ربما یكون من  كان ھناك تعادل في االقتراع، یجب أن ننطلق عندھا للتصویت الشخصي.

المعقول البقاء على كالھما منظًما بصورة أو بأخرى في النص ثم نتصرف وفق كل حالة على 

  حدة بطرق ملموسة.
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 شكًرا. عنا مندوب أسبانیا ثم مندوب مصر.م

 

أعتقد أنھ ربما یكون من األفضل اإلبقاء على بعض المرونة  لقد قالوا ما كنت أرید قولھ. شكًرا.  مندوب أسبانیا:

وأیًضا لتلبیة، على سبیل المثال،  في النص حتى نقرر في كل مرة الطریقة التي نستخدمھا.

 GACذلك االجتماع ألول مرة ولم ینضموا بعد لقائمة األعضاء الجدد الذین ظھروا في 

 أعتقد أنھ ینبغي علینا النص على ھذا الوضع االستثنائي. البریدیة قبل االجتماع.

واالستفادة من المایكروفون اآلن، أود أن أقول شیًئا بشأن االقتراع المتعادل والسؤال الذي 

لذا أعتقد أنھ عند  ضاء لعقد أي اجتماع.لدیھا نصاب ثلث األع GACأعتقد أن  طرحتھ النمسا.

حاضرین في  GACعقد أي انتخابات ووجود اقتراع متعادل، سیكون ھناك ثلث أعضاء 

 شكًرا. االجتماع.

 

 مصر. شكًرا لك، ممثل أسبانیا.  الرئیس شنایدر:

 

فأرجو التحلي  لذلك فأنا أعتذر. ألقدمھم. وفي الواقع لدي أربع نقاط شكًرا لك، سیادة الرئیس. المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

األول، أعقد أنكم ذكرتم أن المرشحین لن یتوافروا أو لن یكونوا معروفین، أسماء  بالصبر معي.

 ھذا ھو سؤالي األول. ھل ھناك سبب محدد لم ال؟ المرشحین، حتى النھایة.

 --والسؤال الثاني، بشأن

 

 عة على ذلك؟إذا جاز لي أن أجیب بسر  الرئیس شنایدر:

ولكن، إذا كان  بالطبع، أي مرشح أو أي شخص یقوم بترشیح شخص آخر یمكنھ إعالن ذلك.

 الشخص ال یرید أن یجعل ذلك معلًنا، فاألمانة العامة لن تعلن ذلك من نفسھا.

 

 --إذن فاألمر یتعلق بكل شخص  مصر:
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 نعم، بالضبط. --فاألمر یرجع إلیكم  الرئیس شنایدر:

 

إذا كان لدینا نظام عبر اإلنترنت، لماذا  --ؤال الثاني بشأن الجولة الثانیة، ال أدري لماذافالس  مصر:

إذا كان لدینا أعضاء آخرین متوفرین ویرغبون في المشاركة في  نقوم بتقییده لیكون شخصًیا.

 الجولة الثانیة عن بعد، أعتقد أنھ ال ینبغي علینا تقیید ذلك.

والذي بالفعل، أعتقد، أنھ  21عالقة بالتوزیع الجغرافي والمبدأ رقم وھذه لھا  --النقطة الثالثة

ذكر في المستند اآلخر، والذي ینص على "إلى أقصى حد ممكن، أن یعكس نواب الرئیس 

 بشكل مناسب التنوع الجغرافي وتنوع العضویة."

وحتى  أرى عملیة تصویت فقط. --أعني، حتى ال أرى بالفعل أین نقوم بتطبیق ھذا المبدأ.

أعني، ربما یمكننا تقدیم تفضیل  عندما یكون لدینا تعادل، فنحن ننتقل مباشرة إلى الجولة الثانیة.

  أو أولویة، إذا كان ھناك تعادل، ربما لمنطقة غیر ممثلة.

أقترح أیًضا أن یرسلوا  یطلب من المرشح أن یرسل االسم والدولة. --والشيء األخیر بشأن

 مع الشكر. ي یمثلونھا.المنطقة أو المناطق الت

  

 فیما یتعلق بسؤالك الثاني أوًال. شكًرا لك، منال.  الرئیس شنایدر:

 أعتقد أنھ ال یوجد سبب لعدم استخدامنا لنفس أداة التصویت اإللكترونیة أیًضا للجولة الثانیة.

  أعتقد بأنھ ال بأس بذلك. دعونا نأخذ ذلك لالنتخابات التالیة. --لذلك أعتقد أنھ

ھذا  .GACما بتعلق بسؤالك بشأن المناطق، المشكلة أنھ ال یوجد لدینا أقالیم محددة بدقة في فی

لذلك ھذا ھو السبب في وجود مفھوم  المفھوم لیس موجوًدا بطریقة تكون قابلة لالستخدام.

ولكن لیس لدینا خمس مناطق وافقنا علیھا من  منتشر في التمثیل ولیس التمثیل ولكن التنوع.

ربما تكون قادمة من االستعراض الشامل، ثم ربما نكون  ستخدامھا ألي أغراض تمثیلیة.قبل ال

  ولكن حتى ال وجود لھا ببساطة. قادرین على استخدام ذلك.

 نعم، مصر.  
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لذا أعني،  .21مرة أخرى، إنھ المبدأ  --لذلك ولكن، أعني، لدینا المبدأ، ونحن نشیر إلیھ ھنا.  مصر:

ولكن على األقل، إذا كان  ال یجب أن تكون مناطق كبرى.--أو أقل شھرةأنھا منطقة أكثر 

الناس ال یعرفون بعضھم البعض أو ال یعرفون بالفعل أین تقع ھذه البالد، سیكون من المفید إذا 

 --أعني قدم المرشح منطقتھ أو حتى إذا كانت أكثر من منطقة واحدة.

 

ھذا  وب ھنا ھو بشكل مناسب التنوع الجغرافي وتطویر العضویة.ما ھو مكت شكًرا لك، منال. الرئیس شنایدر: 

إذا نزلنا ألسفل ھذا الخط، لن نحصل على ھذا من  --ونحن ال ال یشیر بوضوح لمناطق محددة.

ھذا لیس جزًءا مما نقوم بتغییره بموجب التغییرات الطفیفة  خالل، ولم یتم اقتراح ھذا.

مي الذي یصلح لالنتخابات لن نصل إلى ذلك حتى یوم ألنھ لتطویر المفھوم اإلقلی الصغیرة.

إذا جاز لي أن أقول  لذلك أحثكم على مالحظة أننا سوف نضع ذلك في قائمة ھنري. الخمیس.

مصر، ھل تود  لن یفلح ھذا ببساطة. ذلك، ولكننا لن نقوم بشيء أبیض وأسود بالنسبة للمناطق.

 أن تضیف شیًئا؟

 

أنا أقول، كلما  قول أننا ننافش المناطق أو حتى نسمیھم في الوقت الحالي.أنا ال أ بإیجاز شدید.  مصر:

ولكن مرة  أعني، ھذا أمر مباشر تماًما. كان ھناك مرشًحا، یمكنھم قول إلى أي منطقة ینتمون.

 أخرى شكًرا لكم.

 

 وإیران. متحدة.التالي لدي في القائمة فیتنام، ثم المملكة المتحدة والوالیات ال شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل فیتنام، تفضل مشكوًرا.

 

الختیار األشخاص الصحیحین لیكونوا في  GACالسید الرئیس، من أجل مساعدة أعضاء   ممثل فیتنام:

منصب نائب الرئیس، ھل یمكن أن نطلب من جمیع المرشحین إرسال برید إلكتروني إلى 

لتقدیم أنفسھم من ھم، عن سبب رغبتھ/رغبتھا في تولي منصب نائب الرئیس،  GACأعضاء 

 شكًرا. وما ھي خطتھ/خطتھا؟
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 ھذا ما یحدث عادة عندما یضع شخص أو یقدم شخص نفسھ أو یقدمھ شخص آخر. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل المملكة المتحدة. شكرا لھذا.

 

أنا  فقط حول ھذه النقطة عن الطموح لتحقیق التنوع الجغرافي. الرئیس. شكًرا لك، سیادة  ممثل المملكة المتحدة:

في انتخابات لوس أنجلوس، بعد التشاور داخلًیا، كانت  متعاطف جًدا مع وجھة نظر مصر.

خطة التصویت لدي بھا الكثیر في ذھني لتحقیق التنوع الجغرافي وكذلك التوازن بین الجنسین، 

 أي من المباديء.والذي ال أعتقد أنھ ذكر في 

ربما واحد من األمور التي یمكننا القیام بھا ھي في خطاب "عزیزي الناخب"، یمكن النص 

أعتقد أن ھذا ھو أقصى ما  على التذكیر بھذا الطموح لتحقیق التوازن الجغرافي في االنتخابات.

یساعد،  یمكننا فعلھ. وإذا قام المرشحون بتحدید تنوعھم الجغرافي بشكل واسع، فھذا سوف

 شكًرا. أیًضا، في تحقیق أھدافنا المشتركة ھنا، وأنا متأكد، یشارك فیھ الجمیع.

 

شكًرا لممثل المملكة المتحدة، فقط ألذكركم أننا نحاول االتفاق على عدد من التغییرات الطفیفة  الرئیس شنایدر: 

ء یتم توصیلھ لكم أي شيء نضعھ في اإلجراءات وأي شي --الباقي یمكننا للمباديء التشغیلیة.

  ولكننا نظرنا في وجھة نظرك. من قبل األمانة العامة ھو أمر ما زال یسعنا النظر فیھ.

 التنوع الجغرافي قد أخذت بعین االعتبار أیًضا. --وأعتقد أن النقطة بشأن الجنس وغیرھا من

تمدید المناقشة وإذا قمنا ب ولكننا نحاول الحصول على اتفاق بشأن بعض التغییرات الطفیفة ھنا.

 لمسائل لیست جزًءا من ھذا، فلن یتم ذلك.

سوف أعطي الكلمة إلى زمیلي من الوالیات المتحدة وإلى  فنحن بالفعل في استراحة القھوة.

 عذًرا. وإیران. اتفقنا؟ ثم أعتقد أننا سوف نحصل على استراحة القھوة. ھولندا.

 

أوًال وقبل كل شيء، أود أن أشكر الزمالء الذین سبقوني ال سیما  س.شكًرا لك، سیادة الرئی ممثل الوالیات المتحدة: 

أعتقد أنھا  أعتقد أنھم أثاروا نقاًطا مھمة جًدا لنا لالھتمام بھا ولیس فقط لننتبھ لھا. مصر وفیتنام.

وأنا أعتقد أن تعلیقك اآلن یشیر فقط إلى أن ھذا ھو التحدي  یجب أن تؤخذ تماًما بعین االعتبار.

 شار إلیھ العدید منا في لوس أنجلوس كنتیجة لالنتخابات في تلك اللحظة.الذي أ
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فاألمر صعب للغایة لالختیار أو محاولة االختیار لتعدیل أجزاء محددة جًدا من مباديء التشغیل 

الكثیر من األحكام  ألنھ، كما نكتشف بسرعة، جمیعھا مترابطة. وعدم اعتماد منھج شمولي.

األمانة العامة ذاتھا یجب أن تكون قد استخدمت كلمة  لتشغیل مترابطة.الرئیسیة في مباديء ا

 "األھلیة للتصویت" عدة مرات أكثر مما یمكنني عده.

ھذه بالضبط ھي النقطة التي أثارتھا الوالیات المتحدة والعدید من الزمالء اآلخرین خالل 

النتخابات، سیكون علینا انتخابات لوس أنجلوس أنھ من الضروري للغایة، إذا أردنا اجراء ا

 معالجة مسألة من ھو المؤھل للتصویت في ھذه االنتخابات.

ال یمكن فصل االثنین عن بعضھما البعض وتقسیمھما. ودفع اإلمكانیة النتخابات مستقبلیة 

ولذلك أود االنتقال للسجل بحزم شدید، مرة  الحقة یؤخر ببساطة اتخاذ القرار الذي یجب اتخاذه.

ال نعتقد أنھ من الممكن إجراء ھذه التعدیالت الطفیفة لزیادة عدد نواب الرئیس من أخرى، أننا 

ومع  ونحن نؤید تماًما ھذا االقتراح. ثالثة إلى خمسة، والذي تدعمھ الوالیات المتحدة بشدة.

ذلك، من الصعب للغایة التفكیر في إجراء االنتخابات بدون معالجة المشكلة التي ذكرتنا بھا 

لذا، كما تعلمون بالفعل، أثارت انتخابات  من ھم المؤھلون بالفعل للتصویت؟ العامة.األمانة 

لوس أنجلوس السؤال حول التفسیرات المختلفة ألحكام العضویة مما یطرح أنھ ربما اثنین من 

 المنظمات الحكومیة الدولیة اإلقلیمیة یعتقدون أن لھم صفة العضویة ولدیھم األھلیة للتصویت.

 ت الحكومیة الدولیة األخرى لیس لدیھم بشكل واضح.والمنظما

أو بشكل  -لدینا طلب رسمیا  IGOوعلمنا أیضا في سنغافورة أن واحدا على األقل من زمالء 

 IGOإال أنھ طلب أن یتم تغییر وضعھم من  -لست متأكدا تماما كیف یعتبر ذلك  -غیر رسمي 

 إلى عضو كامل.

التي من الواضح أنھا  18و  15أحكام المراقب والمبادئ ، IGOوھناك أیضا أحكام تتعلق بـ 

  عفا علیھا الزمن وتحتاج إلى تحدیث.

لذلك أنا حقا أعتقد أنھ من الضروري أن نعید النظر في مبادئ التشغیل، وجمیع األحكام 

  الرئیسیة التي ینبغي أن تتخذ إلجراء انتخابات جدیدة.

 المنظمة أن جدا القویة السیاسیة والمخاوف اوف،مخ لدینا نحن أخرى،من وجھة نظرنا، ومرة 

ال ینبغي أن یكون لھم  GACلیة التي أعضاؤھا ھم أیضا أعضاء في الدو الحكومیة أو اإلقلیمیة

 شكًرا. حق التصویت ألن ذلك مفھوم یسمى "اإلضافة" التي ھي من حیث المبدأ غیر عادلة.
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  ة، أعتقد أن وجھة نظرك مفھومة.شكًرا لك ممثل الوالیات المتحد الرئیس شنایدر: 

وقد تم  دقیقة مضت. 15-10ربما أتذكر أننا وافقنا على التغییرات في عدد نواب الرئیس من 

 ذلك بالفعل.

لدینا إمكانیة عدم االتفاق على تعدیل التغییرات الطفیفة المتعلقة بإجراءات  لقد قبلنا ذلك.

في لوس أنجلوس مع اآلثار الطفیفة من عدم ثم سنقوم بھا بنفس الطریقة كما تمت  التصویت.

 عذًرا. وھو قراركم في النھایة. الرضا في بعض الحاالت التي ال یستطیع الناس فیھا التصویت.

  أنا رھن إشارتكم.

یمكننا أیًضا أن  لیس علینا أن نتخذ ھذا القرار اآلن. أقترح أن نأخذ استراحة لشرب القھوة.

 ر إلىى أن القرار بشأن عدد نواب الرئیس قد تم اتخاذه بالفعل.ولكني أشی نتخذه یوم الخمیس.

 واآلن استراحة القھوة. شكًرا جزیًال. لقد اتفقنا على تعدیلھا إلى خمسة.

 

 (تم أخذ استراحة تناول القھوة)

 

 برجاء الجلوس في شكًرا لكم جمیًعا لعودتكم إلى مقاعدكم حتى یمكننا استئناف االجتماع. الرئیس شنایدر:

  شكًرا. أماكنكم.

فقط لتلخیص ما وصلنا إلیھ، أو حیث انتھینا قبل االستراحة، كما قلت، ما اتفقنا علیھ ھي 

وحتى اآلن لیس لدینا اتفاق حول التغییرات الطفیفة المتعلقة  التعدیالت بشأن عدد نواب الرئیس.

 ببعض التفاصیل بإجراءات االنتخابات.

تفاق حول ھذا حتى یوم الخمیس، حیث سنناقش النظرة سنعطي أنفسنا فرصة ربما إلعداد ا

إذا لم یكن ھناك اتفاق حتى یوم الخمیس، سوف نظل مع األسالیب التي تمت العام  الشاملة.

سوف تحصلون  الماضي، وسوف ترسل األمانة العامة بعض اإلجراءات مثل العام الماضي.

 ك.على ھذه اإلجراءات مرة أخرى ومن ثم تعلمون كیف یتم ذل

والشيء اآلخر الذي أود التذكیر بھ ھو أن الدعوة للترشیح مفتوحة اآلن، ومن ثم یمكنكم ترشیح 

 یونیو. 17أنفسكم أو ترشیح أي شخص آخر منذ اآلن وحتى الموعد النھائي في 
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 شكًرا.

 الجدیدة، والتي ھي شيء... gTLDوھو ضمانات نطاقات  4لذا مع ذلك، سوف ننتقل للعنصر رقم 

ألنھم مختفون في  --لقد نسینا، عندما كان لدینا جولة العرض، نسینا أن  ك، أولوف.شكًرا ل

لذا ھل یمكنكما  .ICANNالجزء الخلفي، أن نقدم لكم أوزان وجولیا من طاقم العاملین في 

لذا فموظفي الدعم لدینا، باإلضافة إلى أولوف،  الوقوف رجاء حتى یتمكن الجمیع من معرفتكم.

 یجلسون ھناك.

ھناك بعض  والشيء اآلخر بالطبع أن ھناك إمكانیة المشاركة عن بعد في ھذا االجتماع.

لذا فذا  وبالتأكید سوف یتم إدراجھم كمشاركین أیًضا. األشخاص الذین سوف یشاركون عن بعد.

 شيء ال یمكننا حذفھ، ویجب إخطاركم بشأنھ.

لدینا إلى ما یسمى مشورة ھذا یعود  لذا لنرجع إلى عنصر الضمانات في جدول األعمال.

 GACالضمانات من بكین قبل عامین، وھناك تاریخ طویل من بالبیانات والرسائل من 

الكلمة بعد ذلك  لذا فلدینا اثنین من القادة ھنا. في ھذا الشأن. GACللمجلس، ومن المجلس إلى 

عد التشاور مع أردت فقط أن أذكركم أنھ ب لممثل المفوضیة األوروبیة ثم الوالیات المتحدة.

فریق القیادة، أرسلت مسودة الخطاب األسبوع الماضي لبدء المناقشة، ولقد تلقینا بعض 

 التعلیقات، بما في ذلك واحدة من الوالیات المتحدة التي تقترح إجراًء مختلف.

ولذلك باإلضافة إلى المادة، سیكون علینا أیضا مناقشة أي شكل من أشكال التواصل مع 

 قررنا القیام بذلك، حول كیفیة التواصل مع المجلس، من خالل أي قناة أو قنوات.المجلس، إذا 

 GACأھداف ھذا ھي وضع اللمسات األخیرة للقضایا العالقة للجولة الحالیة والنظر في مناقشة 

 على نھج للجولة القادمة.

ات المتحدة لذا أرى أن الوالی إذا كنت تریدون فتح باب النقاش. ھل أعطي الكلمة للقیادات؟

 ترحب بالبدء.

 شكًرا.
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وفقط لمساعدة الزمالء في فھم التفكیر وراء اقتراحي، والذي كان  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

لقد كنت ھنا لعدة أیام، ال یمكنني أن أتذكر بالضبط عندما  اآلن ال أستطیع أن أتذكر.-مجرد

 ربما منذ أسبوع مضى؟ .GACئمة أرسلت ھذا البرید اإللكتروني لقا

كان اقتراحي بأن نعدل مفھوم الخطاب لتحویل النقاط الرئیسیة في الخطاب إلى نقاط للحدیث 

، عبر الرئیس، عن GACبمراجعتھا بنفسھا والتوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك تقوم  GACتقوم 

جتماع وجًھا لوجھ طریق القیادات، كیفما ترغبون في القیام بذلك، الرئیس، سوف یستخدم اال

 الحالي وإثارة األسئلة التي تثیرھا مسودة الخطاب. GAC تفكیركفرصة للتعبیر علنا عن 

ومن ثم  --ونحن مجرد سنقوم بتحویل األداة الفعلیة من خطاب لنقاط حدیث حتى یمكننا التسجیل

ما ونستفید نستمر في التسجیل، بتفكیري، ولكن بدًال من إرسال برید إلكتروني، سوف نمضي قد

من االجتماع وجھا لوجھ، وھو أیضا أمر مفتوح للجمھور، لذلك كان أملي أن المجتمع سوف 

یجد أیضا في ھذا بعض القیمة، وبعد ذلك سوف نكون قادرین على تقدیم قوائم باألعمال 

ثم في الفترة االنتقالیة بین اجتماع بوینس آیرس، ودبلن،  للمجلس، وبعض الواجبات الكاملة.

ینا دائما فرصة للمتابعة مع برید إلكتروني رسمي أكثر من ھذا مع بعض التأسیسات، حسًنا، لد

وكما أشرتم، فالھدف  نحن نعلم أین نحن، كال الطرفین. اآلن نحن جمیعا على نفس الصفحة.

 إلكمال ھذه الدائرة، ألنھا قد بدأت لبعض الوقت.

كان ھذا نوع من الھدف وراء  القاعة. أرجو أن یكون ھذا واضًحا للزمالء في--لذلك فھذا 

 البرید اإللكتروني، وأعتقد أنني قمت بعمل تعقب للتغییرات للخطاب لتحویلھ إلى نقاط.

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیًال، ممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر:

 لذلك لدینا اقتراح من الوالیات المتحدة.

 ممثل المفوضیة األوربیة، تفضل.

 

حسًنا، أعتقد أن الفكرة جیدة أن یكون ھناك نقاش عام وأن یتم تسجیلھ أثناء  نعم، شكًرا جزیًال.  ضیة األوروبیة:ممثل المفو

 المناقشة، بالطبع، ولكن أعتقد أنھ من المھم أیًضا أن نقوم بتعزیز ھذه المسألة في البیان نفسھ.
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الخاصة بكم في ھذه الجلسة ولذا أعتقد أن فكرة أن تكون ھناك جلسة مفتوحة وتقدیم القضایا 

المفتوحة ھو أمر جید جًدا، ولكن أعتقد أننا یجب أال ننسى أیًضا أنھ ینبغي لنا أن إضافة بعض 

النص الواضح للبیان، ألن ھذه قضیة مستمرة لعدة سنوات حتى اآلن، وتستمر البیانات في 

 سیاق.وأعتقد أننا في حاجة للدفع بالفعل اآلن، أیًضا، في ھذا ال المجيء.

 شكًرا.

 

 أشكرك، ممثل المفوضیة األوروبیة.  الرئیس شنایدر:

 تعلیقات أو أسئلة أخرى؟

لذا ھل توافقون بشكل أساسي على اتباع االقتراح المقدم من المفوضیة األوروبیة حیث سندرج 

 ھذا في الحوار الشفوي مع مجلس اإلدارة وسنعمل على نص البیان؟

 نعم، اندونیسیا.--أیھا  

 

 توماس، أود طلب توضیح فقط من ناحیتك.  ونیسیا:إند

أنا أوافق، بالطبع، أن تعمل أنت والفریق على الصیاغة وما إلى ذلك لیصبح اقتراًحا ملموًسا وما إلى 

ما أود الحصول على توضیح بشأنھ منكم ھو كیف یمكن لنا في وقت الحق إصدار القرارات  ذلك.

خالل االتصاالت التي أرسلتوھا لنا من خالل البرید اإللكتروني  ألنھ من النھائیة في الوقت المناسب؟

باختصار، النقطة  وما إلى ذلك، كان ھناك دائًما مشكلة في الصیاغة، وكما تعلمون، أموًرا مثل ذلك.

وقبل أن یكون لدینا نظام لصنع  .GACاألكثر صعوبة، ھي كیفیة إصدار قرارات نھائیة كقرار 

أعني، في واحد من خطاباتكم، على سبیل المثال،  ا ھذه األنواع من المشكالت.القرارات، فلدینا دائًم

أنتم، تقتبسون، أو عدم اقتباس،  --في واحد من رسائل البرید اإللكتروني الخاصة بكم لنا، أنتم تسألون

في طلب تحسینات للبنود أ، ب، ج، د فھذا لن یتوقف أبًدا،  GAC"الشكوى" إذا بدء جمیع أعضاء 

 أنا أعید قراءة الخطاب ھذا الصباح، كما تعلمون، لذا (ضحك)...  من ھذا القبیل. شيء

ربما یمكننا حتى المداولة حول كیف یمكن أن یكون لنا نظام صنع قرار سریع أو إجراءات 

 .ICANNتشغیل قیاسیة للقرار حتى یتسنى لك، كرئیس، أن یكون لك رد أفضل لبقیة 
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 شكًرا.  

 

 --إذا كنت قد فھمت اقتراح المفوضیة األوروبیة بشكل صحیح، فھو كًرا لك، ممثل إندونیسیا.ش  الرئیس شنایدر:

قررنا أال نرسل خطابات  --وأعتقد أن الوالیات المتحدة متماشیة مع ذلك، لن نرسل خطاًبا بعد

ق ھذا یعني أننا بحاجة إلى اتفا سیكون لنا نص في البیان حول ھذه المسألة. بعد ھذا االجتماع.

بشأن ھذا النص بحلول مساء الجمعة، وھو ما یعني أن شخصا ما یحتاج للعمل على ھذا النص 

من اآلن بدًءا من اآلن بناء على ذلك، إذا كنتم ترغبون في ذلك، مسودة الخطاب، والتعلیقات 

 مع األخذ في االعتبار أیًضا، إذا كان ذلك ممكًنا، فإن آخر البیانات األخرى التي تم إجراؤھا.

التي تلقیناھا األسبوع الماضي بشأن التمییز من المجلس، وھو أمر أن رسالتي، على سبیل 

 المثال، لم تؤخذ بعین االعتبار ألنھا لم تكن ھناك بعد.

وأنا أفترض أن لدینا القلیل من النقاش بشأن ما نستخدمھ بالضبط في الوقت الذي لدینا لمناقشة  -لذلك 

فأولئك الذین سوف یقومون  ما ینبغي أن یكون علیھ نص البیان.ماھي عناصر البیان الشفوي و

بالصیاغة، أود أن أقترح أننا سنواصل مع قیام الوالیات المتحدة والمفوضیة األوروبیة بأخذ زمام 

كلھا حول ما  GACالمبادرة في صیاغة ھذا الجزء من النص؛ أن لدیھم بعض التوجیھات من 

ما قلت، یمكنكم البناء على العناصر التي تم تعمیمھا حتى اآلن، وك ینبغي أن تكون علیھ العناصر.

 ھذه فقط مدخالت للنقاش. --سیكون--ھناك فقط ولكنھا لیست قاصرة على ذلك، بالطبع.

 ھل ثمة أیة تعلیقات أو أسئلة حول اإلجراء؟

 ألمانیا.  

 

 شكرًا سیادة الرئیس.  ممثل ألمانیا:

إلى األمام، وأعتقد أننا یجب أن نثیر األسئلة التي ال  من وجھة نظرنا، ھذه خطوة ھامة جدا

وأعتقد أن وجود بعض  تزال واقفة في القاعة ولم یتم الرد علیھا، ویجب أن نجد طریقة مناسبة.

سنكون على استعداد  -النصوص في البیان سوف یكون أمر جید، ونحن بالتأكید سوف نعد 

 ت المتحدة والمفوضیة األوروبیة.للعمل جنبا إلى جنب مع الزمالء من الوالیا

 شكًرا.
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 شكًرا لك، ممثل ألمانیا.  الرئیس شنایدر:

 ھل ثمة تعلیقات أخرى؟

لذا اآلن لدینا بعض الوقت لنناقش مادة ھذا  حسًنا. فھل نحن متفقون على ما سنقوم بفعلھ؟

 ة؛ إذا أردتم.دقیقة لمناقشة الماد 35 أو أكثر؛ صحیح؟ -دقیقة  30لدینا  البیان، إذا أدرتم.

 نعم، ممثل سویسرا، فلیتفضل.  

 

مع ما اقترحتھ القیادات، وحیث أنھ ھناك الكثیر  --أعتقد أنھ تمشًیا مع شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل سویسرا:

من التقارب في مضمون ما ھي األسئلة التي نرغب في أن یجیبھا المجلس، لدینا أساس جید 

لعكس  GACوفي البیان، أیًضا تماشًیا مع التقلید في  ع المجلس.جًدا ھناك إلجراء المناقشة م

المناقشات، یمكننا بسھولة استخدام تلك المادة المتفق علیھا في األسئلة، والتعلیق الذي حصلنا 

ولكننا سوف نعرف  علیھ من المجلس، وأیًضا كإضافة جدیدة، رد فعلنا على ذلك، ومتابعتنا.

 .ذلك بعد المناقشة مع المجلس

 شكًرا.

 

 شكًرا لممثل سویسرا.  الرئیس شنایدر:

 ھل ثمة تعلیقات أخرى؟

 إسبانیا، ما رأیكم؟

 

 أعتقد أن ھناك عدًدا من األسئلة ھنا أساسیة ویجب مناقشتھا مع المجلس وربما في البیان. نعم.  مندوب أسبانیا:

تنفیذھا من قبل نحن بحاجة لبدء حوار مع المجلس بشأن القضایا التي تم قبولھا أو حتى 

وعندما یكون  المجلس، أو التي لم یتم معالجتھا بعد أو التي ینبغي علینا اعتبار أنھا رفضت.

لدینا وضوح بشأن تلك المسائل، فنحن بحاجة لبدء الحوار، وإجراءات المشورة المتوقعة في 

ستطیع المجلس ثم ی اللوائح ألجل الوصول إلى تفاھم متبادل واتفاق متبادل بشأن المضي قدًما.
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 --الجدیدة واالستمرار gTLDبشأن نطاقات  GACفي النھایة أن یقرر ما یقوم بھ مع مشورة 

 وعدم االستمرار، ولكن إلنھاء ھذا العمل الطویل مرة واحدة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل أسبانیا.  الرئیس شنایدر:

 ھل من تعلیقات أخرى؟

ألكم، القادة، ھل ترحبون ببدء المسودة وتقدیم النص إذا لم یكن ھناك تعلیقات أخرى، دعوني أس

فمن الناحیة المثالیة لدینا ھذا جاھز بالفعل قبل االجتماع مع  األول في أسرع وقت ممكن؟

 المجلس، على األقل كمسودة.

 شكًرا جزیًال. حسًنا.  

لمایكرفون ما لم یأخذ شخص آخر ا --ھذا یعني أننا سننتقل إلى العنصر التالي من جدول العمل

 .IGOبشأن حمایة  5والتي ھي رقم  --قبل ذلك، ال، ال یبدو أن ھذه ھي الحالة

 ما حدث منذ اجتماعنا األخیر. --ربما األمر یستحق أن نقدم لكم تحدیًثا عما حدث

لقد أجبنا، وشاركنا في صیاغة الجواب، وقد أجبنا على األسئلة التي طرحت لنا في نھایة العام 

جمیع  --GNSO آه، المنظمات غیر الحكومیة. -المنظمات غیر الحكومیة  الماضي من قبل

لقد قمنا بإرسال الجواب على ذلك  مجموعة العمل المعنیة بالحقوق العالجیة.--ھذه المختصرات

في أبریل، وفي موازاة ذلك، كان لدینا بعض مناقشات غیر رسمیة في مجموعة صغیرة من 

، وسوزان رادیل من وفد NGPCدولیة، وأعضاء بعض ممثلي المنظمات الحكومیة ال

، وقد GACبالتشاور مع فریق قیادة  --مع  GACالوالیات المتحدة وأنا وممثلین اثنین من 

رتبنا اجتماع ھاتفي في مطلع شھر یونیو، إذا لم أكن مخطئا، حیث قررنا في تلك المجموعة أن 

حیث كان ھناك تبادل بین المنظمات نلتقط العمل الذي كان قد بدأ في أواخر العام الماضي 

على آلیة محددة للوصول إلى آلیة  NGPCالحكومیة الدولیة على المستوى غیر الرسمي و

وتقرر أن نستأنف العمل على آلیة عملیة محددة، وعدم  حمایة دائمة التي توقفت بعد ذلك.

یس، وھكذا، ألنھ كان من اتفاقیة بار 6terالمادة  -الدخول في نقاش حول كیفیة تفسیر الفقرة 

لذلك نحن نحاول أساًسا أن نكون عملیین  ھناك شعور أن ھذا لن یؤدي بنا إلى حل بسرعة جدا.
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وأن نقوم بتحقیق الھدف أن ھناك حمایة كافیة للمنظمات الحكومیة الدولیة بطریقة ینبغي أن 

السجالت وذلك  تصلح في المنظمات الحكومیة الدولیة ولكن أیضا بالنسبة للجانب اآلخر. أي

 وأن المجلس یمكنھ أساًسا المضي قدًما في ھذه المسألة. .GNSOمن خالل 

سوف نركز مصادرنا وطاقتنا  لذلك اتفقنا أننا سوف نعمل على ھذا األساس في الوقت الحالي.

 على ذلك، في محاولة التوصل إلى حل عملي براغماتي.

موعة الصغیرة غیر الرسمیة في النصف اتفقنا أن سنحاول وسنعقد اجتماع مادي لھذه المج

األول من شھر یولیو، وربما سواء في جنیف أو في باریس، ربما ترتبط باجتماع مساءلة 

CCWG  وجًھا لوجھ، حیث أن بعض الناس سوف یكونون بالفعل ھناك بسبب ھذا ألجل الحد

 من، دعونا نقول، أعباء السفر.

اء، أولئك الذین یرغبون في المشاركة في ھذا، رج ھذا تحدیث أود أن أقدمھ لكم بشأن ذلك.

 إضافة إلى تعلیقاتي، وأي شخص آخر أیًضا، بالطبع یمكنكم إجراء تعلیقات وطرح أسئلة.

 یود الحصول على الكلمة. OECDأرى أن ممثل 

 شكًرا.  

 

 شكرًا على ھذا الملخص الرائع سیدي.  منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة:

ألنني أعتقد أن ھذا النوع  GNSOمن المھم أن تذكروا نوع الرابط مع عملیة نعم، أعتقد أنھ 

من كتلة البیع الرئیسي اآلن، تحاول الخروج مع نوع من الحل، نوع من سد الفجوة بین 

 .GACعند ھذه النقطة، وكذلك المشورة التي قدمتھا  GNSOالنصیحة التي تركتھا 

ثالث سنوات منذ نظمت المنظمات الحكومیة الدولیة أرید فقط أن أذكر الجمیع بأنھ على مدى 

، ونحن نأمل DNSألول مرة في محاولة للحصول على الحمایة لألسماء والمختصرات في 

 حقا أنھ عند نقطة معینة قریبا سنصل إلى نوع من الحل العملي.

الفعل وھذا حیوي ب في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، ال یزال یوجد ھناك حمایة مؤقتة.

أي حل نتوصل إلیھ یحتاج أن یأخذ بعین االعتبار حقیقة أن  حتى یتم التوصل إلى حل.

، المنظمات الحكومیة الدولیة GACكما أشرنا لمرات عدیدة في مشورة  -المنظمات الحكومیة 
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ھم أصحاب حقوق مختلفین جذریا بسبب وضعنا بموجب القانون الدولي، ألن مواردنا محدودة، 

أعتقد أنھ كان من المھم  اماتنا الممولة من القطاع العام للعمل من أجل الصالح العام.وبسبب التز

أیًضا أنكم ذكرتم أن، كما تعلمون، أننا نحاول تخطي القضایا القانونیة الشائكة التي ثبت أنھا 

أعتقد أنھ من الجید أن  ما نحتاج إلیھ بالفعل ھو حل إداري عملي. حجر عثرة في الماضي.

كما قلتم، یبدو  باستطاعتنا تخطي ھذه القضایا والوصول إلى حل متفق علیھ لنا جمیًعا.یكون 

ونحن نأمل أن  أننا نرید أن نكون على مقربة من االتفاق على الحمایة على المستوى الثاني.

 --نحن ما زلنا بانتظار التأكید حول المواعید الدقیقة والمواقع --ھذه االجتماعات في یولیو

 مح لنا بالوصول إلى ھناك.سوف تس

أیضا عن  GACالمناقشة التي أجریناھا في  -وأیضا أردت فقط أن أشیر إلى أن ھذا  -لذلك 

الحمایة ألسماء البلدان واألراضي في المستوى الثاني توضح حقا أنھ من الممكن الوصول إلى 

شيء ما سھل التنفیذ عن  لذلك، آمل، أنھ یمكننا التوصل إلى حل بسیط، أنیق نسبیا لھذه القضایا.

 شكًرا. المنظمات الحكومیة الدولیة.

 

 حسًنا. ال توجد تعلیقات؟ ال توجد أسئلة؟ ھل ثمة أیة تعلیقات أو أسئلة حول ھذه القضیة؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ثم ربما السؤال المتبقي ھو ھل نشعر بأننا بحاجة إلى بعض التفكیر  سنأخذ األمر بعین االعتبار.

أو یجب أن ندخر لبعضنا البعض صیاغة شيء یمكن أن یساء فھمھ  ذلك في البیان أم ال؟في 

وأن نتفق فقط أننا سوف نحاول ونمضي بھذا قدًما إلى األمام في ھذه العملیة غیر الرسمیة 

منظمة التعاون  وتقدیم تقریر للجمھور عندما یكون لدینا شيء ملموس لنقدم التقریر بشأنھ.

 تنمیة.االقتصادي وال

 

وبحسب فھمي بعد المؤتمر عبر  أعتقد أنھ من األھمیة بمكان أن یكون لدینا شيء في البیان.  منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة:

أیام، كان من المتوقع أن یكون ھناك شيء ما في البیان یعكس أن  10الھاتف منذ حوالي 

GAC  شيء ملموس.أرادت أن تمضي ھذه المجموعة الصغیرة قدما وتقترح 

 

 الوالیات المتحدة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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في  WIPO. وأعتقد أیًضا أن OECDأود أن أشكر زمیلنا من  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

أعتقد أن ھذه لیست فكرة سیئة بالنسبة لنا لإلشارة إلى أن  القاعة، لذلك أعتقد أن ھذا مفید للغایة.

GAC  أیدنا مفھوم توفیر الحمایة المناسبة 2012أخرى، كما لدینا باستمرار منذ أكتوبر مرة ،

 في المستوى الثاني. IGOلألسماء ومختصرات 

وأود أن أنتقل إلى السجل، حیث أنني أعرف أن لدینا زمالء آخرین في القاعة، وأنھم قد ال 

 ى قلوبنا من أي شخص آخر.یكونوا معتادین على ھذه القضیة والتي قد تكون أقرب وأحب إل

لذلك فھذه مشكلة من جزئین إذا  ولكننا نعتقد أن قدًرا ھائًال من التقدم، في الواقع، قد تم إحرازه.

وما  وھذه آلیة وقائیة. جید تماًما في طریقة للتسویة. --والجزء األول لدیھ بعض صح التعبیر.

  وھو إیجاد منھجیة لآللیة العالجیة. .نحن فیھ اآلن ھو الجزء الثاني من المشكلة ذات الجزئین

لذلك أعتقد أنھ من المھم أن یفھم الناس أنھ في حین أنھ قد یبدو كما لو أن ھذا یستغرق بعض 

وأعتقد  ولكن، مع ذلك، أعتقد أن قدرا كبیرا من التقدم قد أحرز. -وأنا أقدر أنھ كذلك  -الوقت 

 شكًرا. أن األمریستحق أخذه بعین االعتبار.

 

شكرا للوالیات المتحدة، لذا سنحاول ونعكس ذلك في النص الذي یجب أن یكون قصیًرا   رئیس شنایدر:ال

 وموجًزا قدر اإلمكان ولكن واضًحا بین السطور التي قرأتوھا كالكما للتو.

لنص  -ھل یجب أن نطلب من المنظمات الحكومیة الدولیة إعداد المسودة األولى لنا على 

ومن ثم  شكًرا. حسًنا. ھل ھذا مقبول؟ فھل ھذا حسًنا؟ ن ھذه المسألة؟صغیر في البیان بشأ

 شكًرا جزیًال. فالعمل علیكم.

نعم، ممثل المملكة  ھل ھناك أي أسئلة أخرى أو تعلیقات على ھذا العنصر من جدول العمل؟

 المتحدة.

 

یقودون ذلك وإلى منظمة التعاون نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. وشكًرا ألولئك الذین   ممثل المملكة المتحدة:

على وجھ الخصوص لتذكیرنا بأن ھذه مسألة حرجة تحتاج إلى  OECD االقتصادي والتنمیة

  حل مبكر بعد فترة طویلة جدا.
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التي یتم إطالقھا  gTLDوبطبیعة الحال، یجب أن نضع في االعتبار، كما تعلمون، نطاقات 

لك فأنا أحث بالفعل أن نقوم بوضع جدول ولذ وینبغي على السجالت فھم الوضع. وطرحھا.

 شكًرا. زمني واضح لالختتام ونوصل ھذا باعتباره ھدف مشترك لیتبناه المجتمع.

 

إذا لم یكن ھذا ھو  أسئلة؟ ھل ثمة تعلیقات أخرى؟ نعم، شكًرا جزیًال لممثل المملكة المتحدة.  الرئیس شنایدر:

ا إلى البند التالي من جدول األعمال، وھو رقم الحال، فال شيء یمكنھ أن یمنعنا من المضي قدًم

استعراض التقدم  أسماء الدول والمناطق باعتبارھا أسماء نطاقات من المستوى الثاني. ستة.

  المحرز.

أولئك الذین كانوا ھنا آخر مرة ربما یتذكرون أننا قد بدأنا إجراء لمساعدتنا، وكذلك السجالت 

لمعرفة الذي ال یحتاج أن یكون أو ال یصر على إخطاره  لكي تكون ھناك آلیة واضحة وبسیطة

وكان لدینا بعض المناقشات  عندما یكون اسم البلد أو یتم استخدام اسم اإلقلیم من قبل السجل.

  حول كیفیة القیام بذلك.

وھناك أیًضا، فقط ألذكركم، تاریخ لذلك فیما یتعلق بالرموز ذات الحرفین حیث أجرینا نقاًشا 

من تلك التجربة  --أیًضا كنا نحاول أن نتعلم فیما سبق نتج عنھ بعض االرتباك.مشابًھا 

ولذلك قمنا بتطویر ھذا النموذج الذي أرسلھ أولوف  ونتوصل إلى أمر سھل وواضح وبسیط.

وسوف أعطي المایكروفون  وبالفعل أعادت العدید من الدول النموذج مرة أخرى. لكم منذ فترة.

 وألبین لكم فیما یتعلق بالنموذج وتراكم ھذه البیانات. بعض المالحظات. اآلن ألولوف ألن لدیھ

 لذا أولوف، تقدم من فضلك.

 

وبینما ینبغي أن أشكركم جمیًعا، ألن الكثیر منكم قد قاموا بتعبئة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  أولوف نوردلینغ:

لذلك ما زلنا بحاجة إلى  لیس جمیعكم ولكن أكثر من النصف. النموذج، وأرسلوه مرة أخرى.

وبھذا القول، أود التأكید على ما ھو  مدخالت إضافیة، ولكن على األقل على الطریق الصحیح.

إنھ بالفعل نموذًجا "ملغًیا" تمھیًدا إلجراءات اإلخطارات المتوقعة  الغرض من ھذا النموذج.

أو أي شيء من  ccTLDالتي سوف تأتي بشأن أسماء البلدان والمقاطعات فقط، ولیس لرموز 

  إنھا لیست فرصة إلضافة أي شيء للحمایة المتوقعة بالفعل. لذا فھذا نموذج ملغي. ھذا القبیل.
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الجدیدة، والتي  gTLDواألساس لتلك الحمایة في المواصفة خمسة من اتفاقیة سجل نطاقات 

ة ھي، في حد ذاتھا، معقدة بعض الشيء ألنھا تحتوي على ثالث قوائم ألسماء الدول

  وھي مكثفة نوًعا ما، بعًضا منھم. والمقاطعات.

والعامود األول  وبھذا القول، أود أن ألقي نظرة مرة أخرى على النموذج على ما ھو علیھ.

 شكًرا لك، جولیا. ارجع مرة أخرى، استمر. شكًرا. ال،ال،ال، إرجع مرة أخرى. --حیث یقول

 نجلیزیة.لذلك فھو یقول اسم الدولة والمقاطعة باللغة اإل

ألنھ، فقط من خالل تحدید الدولة،  إنھ في صیغة المفرد لسبب وجیھ. إنھ في صیغة المفرد.

 حسًنا، فھذا ینطبق على جمیع إصدارات األسماء التي تظھر في القوائم المختلفة.

 إنھ االسم الرسمي باللغة الوطنیة. أعني أنھ اسم قصیر في اللغة الوطنیة. ودعوني أضرب مثال.

  ك ست نسخ لألمم المتحدة في كل منھا االسم الطویل والمختصر.وھنا

لذلك، بدًال من سرد كل شيء أو عمل مدخالت منفصلة لذلك، حسًنا، الخیار المفضل ھو أن 

 یكون ھناك اسًما واحًدا في المدخالت في السطر األول.

أن  Xعامود الثاني بإشارة ثم الخیارات الملغاة والتي توقعناھا ھي اإللغاء الكامل باإلشارة في ال

 الدولة أو الحكومة المعنیة ال تتطلب إخطاًرا.

كما ھو محدد  TLDالعامود الثالث للعالمة التجاریة نطاقات  أو إلغاء جزئي. لذا إلغاء كامل.

ولكن یمكنكم جمیًعا  ینبغي طباعتھا لقراءتھا. ومن الصعب جًدا العثور علیھا. --في الحاشیة

  ردتم.البحث عنھا، إن أ

مثل، على  ثم الفرصة الثالثة ألي نسخة أخرى من الخیارات الملغاة في عامود المالحظات.

سبیل المثال، حسًنا، نحن لسنا بحاجة أن یتم إخطارنا باستخدام اسم دولتنا بلغات غیر التینیة، 

كفرصة ولكنني أذكر ذلك فقط  لم یقم أحد بذلك. یمكن أن یكون ھذا خیاًرا. على سبیل المثال.

  للتوصل لالستثناءات األخرى التي یمكن توقعھا.

والقلیل  .GACثم أخیًرا ولیس آخًرا، وسیلة اتصال شریطة أال یكون شخص آخر غیر ممثل 

  منكم استخدم ذلك لتحقیق نتائج طیبة.
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ما قمت بھ حًقا ھو محاولة التتبع الحرفي للتقاریر التي قدمتوھا وضغطھا في سطر واحد لكل دولة 

ولذا فأنتم  دال من سرد كل المتغیرات ولكن بتقسیمھا على خطوط مائلة ومع الخیارات المشار إلیھا.ب

 وھناك النسخة رقم خمسة التي ھي قید التنفیذ أیًضا. ترون ذلك في النسخة الرابعة من القائمة.

 حرفین. البعض منكم أدخل رموز البلد المكونة من ثم استبعدت أیًضا جمیع مداخل رموز البلد.

كان ھذا ھو التمرین السابق الذي أجریناه لھذا الغرض  ولیس ھذا ھو الغرض من ھذا التمرین.

  بالذات، جزء آخر من المواصفة خمسة.

لذا أرجو النزول لألسفل بعض الشيء  لذلك، بإذن من الرئیس، دعونا ننظر فیما قدمتھ سویسرا.

 جولیا.

ثم قمنا بتجزئتھا  لدینا سویسرا في سطر واحد. تلقیتھا. ھذا مثال من أحد الردود التفصیلیة التي

  والعالمات على الغطاء. TLDللعالمة التجاریة للنطاقات العلیا 

االتحاد السویسري، والذي ھو في الواقع النسخة اإلنجلیزیة من األسماء الرسمیة لسویسرا، مع 

وبالتفصیل،  .TLDلنطاقات نفس خیار الشك ألسماء العالمة التجاریة والعالمات التجاریة 

 Schweizerischeأو  Confederation Suisseتنطبق نفس ھذه القواعد على 

Eidgenossenschaft وConfederazione Svizzera وConfederaziun 

Svizra .والتي ھي باللغة الرومانشیة والتي یتحدثھا القلیل جًدا وبالتأكید لیس أنا  

  وھي مثیرة لالھتمام، ألنھ في الحقیقة ھذا لیس اسم الدولة. وثم لدیكم سویسرا، إذن، حسًنا.

ولدي كل  حسًنا، سوف أضعھم في سطر واحد وأقسمھم بعالمات. ثم مرة أخرى، ماذا أفعل؟

  ھذه التعلیقات في النسخة الرابعة.

لیست مختصرة  ولیس االتحاد السویسري. ولكن، في الواقع، فإنھ یكفي أن تكون ھناك سویسرا.

 ولیس ھناك خیار إلضافة أي شيء آخر لھذه القوائم. ھا ال تظھر في أي من القوائم.ألن

أیًضا، عندما یتعلق األمر باألسماء، األسماء المختصرة للدولة وجمیع اللغات الرسمیة، حسًنا، 

  لذلك فالمدخالتفي العامود الرابع غیر ضروریة في الواقع. فھي متوقعة بالفعل.

وھي تظھر  حسًنا. یظھر بأربع لغات مختلفة، اللغات األربعة الوطنیة. أیًضا االسم الرسمي

لذلك لیس من الضروري أن توجد ھذه  أیًضا في تلك القائمة المعینة، وھي مغطاة بالفعل.

  المدخالت ھناك.
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أولئك الذین لم یرسلوھا بعد،  لذلك فإن ما أقترحھ ھو، أ، ھو البقاء على وجود ھذه المدخالت.

 یام بذلك.أرجو الق

وأنا أقوم بالتبسیط باستخدام االسم باللغة اإلنجلیزیة وبعد  ثانًیا، دعوني أحاول مواءمة ذلك.

 ھذه طریقة واحدة لتحدید ذلك. .GACذلك، في الواقع، االسم وقائمة األسماء في سجل أعضاء 

 أیًضا. GACثم نحصل علیھ بنفس الترتیب الذي لدینا في قائمة عضویة 

د من المدخالت التي تتطلب الحمایة بالفعل یجب أن تتم في ذلك، وھذا، واآلخر، ثم إن العدی

ما ھي األحكام  نحن نحرك ھذا إلى الئحة للقائمة بأكملھا وتوضیح ما ھو الھدف من القائمة؟

لذلك، ألجل  إشارة واضحة للمواصفة خمسة. --وفي الواقع، نقوم باإلشارة التي نتوقعھا؟

 ر أكثر مواءمة.توضیح ذلك وجعل األم

عندما نتحدث عن  وھناك شيء آخر، والذي لم أتطرق إلیھ، ولكنھ مھم بشكل واضح.

المقاطعات، فھذا لیس عن مناطق من الدولة أو أي شيء من ھذا القبیل، ولكن أسماء المقاطعات 

وبعض ھذه  ھناك الكثیر من ھذه المقاطعات أكثر من الدول. --تلك .3166في القائمة 

ت ھي أقالیم ما وراء البحار بدرجة معینة من االستقالل ولكن تحت سلطة دولة مثل، المقاطعا

 فنلندا لدیھا واحدة. فرنسا لدیھا البعض. على سبیل المثال، المملكة المتحدة لدیھا الكثیر من ذلك.

وھذه غیر مشمولة في قائمة لغات األمم المتحدة وھكذا، ولكنھا بالتأكید مشمولة في المواصفة 

وبالتالي إذا لم تكن مشمولة أو لم تكن مدرجة، فاالفتراض ھو أن اإلخطار مطلوب، إذا  مسة.خ

  كان السجل یرغب في استخدام ھذه األسماء على المستوى الثاني.

وقد تلقیت مؤخًرا شيء من المملكة المتحدة حیث بدؤوا في  لذا فإدراج ھذا، ھو أحد الخیارات.

وسوف نضیف ذلك في نھایة ھذه القائمة لجعل ذلك واضًحا  إدراج ذلك بشكل مفید للغایة.

  تماًما.

وعلى وجھ الخصوص، إنھ أكثر فائدة مع جھة االتصال استخدام العامود الخامس لجھة 

 االتصال إلخطار ما إذا كان ھناك طلبات لذلك االسم.

ذا االمتیاز لالستجابة ربما تكون الدولة األم،ولكن بالتأكید قد تكون المقاطعة ذاتھا التي لدیھا ھ

ولكن، بمجرد أن نبدأ في  وقد حاولنا جعلھ بسیط بأكبر قدر ممكن. فھذا شرح مطول جًدا. لھ.

التعمق في ذلك، وتبدؤوا في الحصول على ردود، سوف تدركون أنھ دائًما توجد بعض 

أن  ویره.وأقترح أن نستمر في تط لذلك في الغالب یمكننا أن نغلق ھذا اآلن. التعقیدات ھنا.
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لذا فھذا  أنا أعد قائمة مبسطة في نھایة شھر یونیو. ترسلوا لي المزید من المدخالت اإلضافیة.

 لمراجعتھ حتى منتصف یولیو. GACویتم إرسالھ إلى قائمة  سیكون تاریخ محدد.

بعض  -على قضاء--وأعذروني شكًرا جزیًال سیدي رئیس الجلسة. ھذا ھو المقترح الخاص بي.

 ذلك.الوقت في 

 

  شكًرا لك، أولوف.  الرئیس شنایدر:

نظن أنھ قد یكون من المفید لكم أن یكون لدیكم حالة محددة حتى  --لذا لنحاول تلخیص ذلك

  تروا ما یعنیھ ذلك، ما قالھ أولوف لكم.

والباقي غیر  في القامة النھائیة، سیكون ھناك مدخًال واحًدا حیث لدیكم سویسرا وعالمة الزائد.

 نھ سوف ینص في الدیباجة على أن ھذا سوف یشمل كل ما یشملھ.مھم أل

ولكنھا لن تكون واضحة ألولئك الذین سوف  لذلك ھذا للحفاظ على القائمة بسیطة وقصیرة.

  یستخدمون تلك القائمة أنھا لیست كلمة "سویسرا" فقط، ولكن كل ما تبقى كذلك سوف تشملھ.

 ھل فھمت ذلك بشكل صحیح، یا أولوف؟  

 

 ثانیة. 30شكًرا لتلخیصھ في  على الفور.  ولوف نوردلینغ:أ

  

لذلك أعتقد أنھ اقتراح جید للتمدید، ألنھ لیس كل شخص ربما، یكون على وعي أو ربما  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

لذا سیكون ھناك  أعتقد أننا كنا قادرین على توضیح ذلك. یكون متأكًدا بشأن كیفیة تعبئة ذلك.

 یولیو. 15ك تمدید للموعد النھائي إلرسالھ في أشكال أخرى إلى أولوف حتى یوم تمدید أو ھنا

 --أي أسئلة، تعلیقات، أي شيء ال یزال غیر واضح أو أي شيء واآلن الكلمة لكم. فلتقم بذلك.

 نعم، ألمانیا.
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وجھة نظري، معقدة وأشكركم على تقدیم ھذه المناقشة وإعداد المناقشات، التي ھي، من  شكًرا.  ممثل ألمانیا:

بعض الشيء إذا كنتم ترونھا ویجب التحقق مما ھي األسماء المحمیة بالفعل وفقا لدلیل مقدم 

 الطلب.

وما، لمجرد الفضول، أود أن أعرفھ ھو ما ھو  ویجب علینا استشارة العدید من القوائم المختلفة.

لدیك اسم البلد الذي یتكون من  المحمي بالفعل إذا كان ھناك أكثر من كلمة واحدة معنیة، إذا كان

ھل  بالنسبة أللمانیا فاسمھا جمھوریة ألمانیا االتحادیة. جزأین أو إذا كان لدیك االسم الرسمي.

ستكون ھذه في كلمة واحدة محمیة، أو ھل ستوجد بین حمایة الكلمات المختلفة مع مساحة 

ي بالفعل إذا تعلق األمر سأطرح السؤال ما ھو المحم فارغة مسطرة أو بفاصلة أًیا كانت؟

 بالمزید من الكلمات.

 15لقد ذكرتم الرغبة في إكمال القائمة حتى  سؤال آخر أود إثارتھ بشأن حدود الوقت الزمني.

  أستطیع فقط أن أقدم تفسیًرا من وجھة نظرنا. یولیو.

نطاقات  وناقشنا ھذه المسألة ما إذا كنا نرغب في فتح استخدام اسم ألمانیا تماًما في نظام

gTLD .ولبعض الزمالء كان ھناك بعض  وقد أجرینا مناقشات داخلیة حول ذلك. الجدید ھذا

وھذا یعني حتى اآلن أن علینا اتباع المناقشات وأن نرى كیف ستتطور  المخاوف المتبقیة.

ربما في المستقبل تعود وتحرره -مفاوضات نطاقات المستوى الثاني مع ألمانیا في المستقبل

  .تماًما

أعتقد أننا ینبغي أن نكون منفتحین لذلك، أنھ یمكننا إضافة اسم دولتنا في المستقبل ربما بعد 

بالتناقض مع حد الوقت، حد الوقت الصارم الذي  نصف عام أو ربما بعد عام لھذه القائمة.

 شكًرا. قدمتھ لنا.

 

السؤال األول، لدي مالحظة سریعة  قبل أن أعطي المایكروفون ألولوف لإلجابة على شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 على السؤال الثاني.

السؤال ھو فقط، في مرحلة ما من  حسًنا، بالطبع ھي قائمة التداول. --أعتقد أن ھذه القائمة ھي

أن نقدم وقفة أولى أنھ یمكننا أن نقدم ھذه القائمة لمن سوف یستخدمونھا  --الوقت علینا أن نقول

أن نقرر على أساس تحدیث نصف سنوي  --ال أعرف --في الواقع ولكن بعد ذلك یمكننا بالفعل.

أو سنوي أن أولئك الذین اتخذوا قرارھم وانتقلوا من اإلخطار إلى، كما تقولون، التحریر، 
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ولكن ینبغي أن یكون لدینا موعًدا نھائًیا عند نقاط ما في الوقت  یمكن تعدیل ھذه القائمة. --یمكن

األولى من ھذه القائمة للجمھور وترسل ألولئك الذین سوف المناسب عندما تتاح النسخة 

 یعتمدون على تلك القائمة.

  ھذا ھو اقتراحي.  

 أولوف، اآلن بشأن اللغات واألسماء والوصالت وما قد نصل إلیھ أو قد یصل إلیھ اآلخرین.

 

 نھا لیست قصة ال تنتھي أبًدا.حسًنا، إ --وحسًنا، في الواقع، أعتقد أن ھذا شكًرا لك، توماس.  أولوف نوردلینغ:

 ما ھي المسألة الملحة. --ھذا نوع من ولكن، بالطبع نحن بحاجة إلى دفع ھذا للجولة الحالیة.

  إنھا للمستقبل أیًضا.

كیف یمكن السم متعدد الكلمات مثل االسم الرسمي، والذي  --أما بالنسبة لسؤالك ما إذا كان

 .Konungariket Sverigeالرسمي للسوید وھو  أو لھ كلمات متعددة مثل االسم --عادة

 حاولوا ھجاء ذلك.

فماذا  وال یمكن أن یكون لدیكم مساحة فارغة فقط في اسم النطاق بالفعل. ومع شيء بین ذلك.

  ستفعلون؟

بین  -- Bundesrepublik Deutschland ھل استخدام شرطة بین الكلمات

Bundesrepublik وDeutschland وأود أن أقول أنھ  ام اسم دولتكم؟سوف یشكل استخد

 ، أنكم سوف تؤكدون على ذلك، نعم، إنھ كذلك.Bundesrepublik Deutschlandربما 

إذا كنت أمین السجل، كنت سأقول، حسًنا، إنھ لیس مطابًقا  --ثممرة أخرى، ربما یكون السجل

دد قلیل من تلك لذلك أعتقد أن لجنة التحكیم خارج ع لالسم الرسمي بسبب وجود شرطة ھناك.

 من جھات أخرى عندما تم حل ذلك. --وأعتقد أن ھناك أمثلة في ھذا غیر واضح. الحاالت.

 ولكن لیس لدي إجابة جیدة لھذا األمر مما ال شك فیھ.

اإلجابة الوحیدة التي لدي ھي أنھ بالفعل ربما، قبل أن تحاول أن یكون لدیك 

Bundesrepublik Deutschland وى الثاني، ربما علیك أن تبدأ كنطاق من المست

 ولكن ھذا من وجھة نظر عملیة فقط. كونھا أقصر بكثیر. DE.أو   Deutschlandبـ

 ولھذا فھذا نصف إجابة ولیست إجابة كاملة.  
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 حسًنا، أوًال، لدینا بعض الخبرة في ھذا مع العالمات التجاریة، بالطبع. شكًرا لك، أولوف.  الرئیس شنایدر:

والتي ستكون أن األمر لیس متروك لنا للدخول في ھذه التفاصیل  --لرئیسیة ھيووجھة نظري ا

 ولكنھا في الواقع منظمة، إذا رغبتم في قول ذلك، في دلیل مقدم الطلب والمواصفات. للتحدید.

 ICANNوإذا كان ھناك غموض، سیكون في الواقع، من وجھة نظري على األقل، متروًكا لـ

ذلك، إذا طلبنا من أي حكومة إدراج جمیع األسماء التي یعتقدون أنھا ل لتوضیح ما یعنیھ ذلك.

مشمولة، مثل األمر في ھذه الحالة التي أجریناھا، ربما یكون ھناك بعض األخطاء فیھا وقد 

  وسیكون ھذا في الواقع مربًكا. یحتاج الشخص للذھاب والفحص وما إلى ذلك.

إلى المصدر حیث یتم إدراج المصادر األخرى،  لذلك، إذا حددنا األمر بنسخة واحدة وأشرنا

 --وھذا ال یأخذنا إلى مناطق لسنا مختصین بھا في الواقع أعتقد أن ھذا ھو األسھل بالنسبة لنا.

  لتحدید ما قد یكون محمًیا أم ال. GACمثل 

 ولذلك سوف أقترح بالفعل أن نتمسك بأن یكون لدینا خط واحد، واإلشارة إلى القوائم المعمول

ومن ثم سوف یحصلون  بھا، ثم أولئك الذین یرغبون في استخدامھا، سوف یذھبون لھذه القوائم.

 على بعض التدریبات ألنھم ربما لن یرغبوا في استخدام اسم دولة واحد ولكن أسماء متعددة.

 ولیست ھذه مشكلتنا بالتحدید.

 شكًرا لك، نعم. .CTU -- لدي  

 

CTU:  .سؤالنا للتوضیح. ھ االتحاد الكاریبي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة.إّن شكًرا لك، سیدي الرئیس 

 إذا كنت أنا دولة ال ترید اإللغاء، فھل أحتاج إلى تقدیم ھذا النموذج؟

 

أولئك الذین ال یقدمون لنا أي معلومات، اإلعداد االفتراضي ھو أن ھذا  ال، ال تحتاج إلى ذلك.  الرئیس شنایدر:

في حالة  وربما یمكننا النزول ألسفل. یمكنكم، مع ذلك، تعبئة النموذج. .یعني أن یتم إخطاركم

ألن ھذه  .GACكانت اإلعدادات االفتراضیة ھي، إذا لم تقم باإللغاء، سیتم االتصال بممثل 

  ویمكن ألمناء السجل الوصول إلیھا. ICANNجھة اتصال لدى 

یحتاج إلى إخطاره، ثم ممثل  -في حالة كنت ترغب في اإلشارة إلى أن شخص آخر من شأنھ 

GAC ألنھ في حكومتكم أو في وزارتكم شخص آخر ھو في الواقع مسؤول عن الحمایة أو ،

استخدام اسم البلد أو أسماء المناطق، ومن ثم في الواقع فأنتم ال تأخذون مربًعا ولكن تقومون 
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، أیا كانت، حول كیفیة بتعبئة العامود األخیر واإلشارة إلى االسم باإلضافة إلى اإلحداثیات

 التعرف على ھذا الشخص.

 شكًرا.

 لدي السید تشین تشانج شو، فلیتفضل.

 

،  ICANNإن اقتراحي المتواضع لفترة أطول لإلصالح الشامل لـ شكًرا لك، سیادة الرئیس.  تشین تشانج شو:

والھدف  حیث وضع الطبقات المتنوعة الذي تواجھھ العدید من الدول أو الحكومات أو السلطات

احترام جمیع الدول  -النھائي من المواصفة خمسة، القسم الرابع من اتفاقیة السجل أن یكون 

 ICANNیمكنھا تقدیم اقتراح إلى  GACوحمایة اسم بلدھم وأرضھم، ونحن نقترح أن 

، أو فقط كما قال أولوف، ثالث قوائم ISO3166للتداول على توسیع ھذا النطاق خارج قائمة 

بشكل عام بالتأكید ال تحتوي أو تشمل جمیع السیناریوھات، على األقل بالنسبة لتلك والتي ھي 

وبشكل  البلدان التي لدیھا العدید من الدالالت عن الدول التي لیست أعضاًء في األمم المتحدة.

زیادة نطاق الحمایة القائمة عن طریق إضافة بعض االعتمادات  ICANNملموس، ینبغي لـ 

من اتفاقیة السجل مثل التصرف "، أو المحدد  4.1للمواصفة خمسة، القسم  اإلضافیة وفقا

بخالف ذلك من البلد المعني أو السلطة الحكومیة" بعد أن تظھر لغة ذلك "النموذج باإلنجلیزیة 

 شكًرا. " ISO3166-1لجمیع أسماء الدول والمقاطعات الواردة على الئحة المواصفة 

 

ه الجولة، أعتقد أن لدینا اإلطار القائم الذي یحدد ما یندرج تحت ھذه األحكام، ولكن لھذ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

عندما یتعلق األمر باستعراض ھذه  -حرة أیًضا ل GACبالطبع، كل شخص حر و -أعتقد أنھ 

للجولة القادمة، لعرض قضایا مثل ھذه إذا كان ھذا ھو ما  -الجولة ولوضع إطار للمرة الثانیة 

لذلك أعتقد أن نأخذ بعین االعتبار أو أقترح  .ICANNأو األطراف األخرى في  GACتریده 

أن نأخذ بعین االعتبار، وفي حالة أو عند إقامة الجولة الثانیة، ربما یمكننا النظر في ما ینبغي 

 -أن یكون علیھ اإلطار والقوائم المناسبة التي ینبغي أن تؤخذ في االعتبار لحمایة األسماء أو 

 بھ ذلك.وما شا

 إذن لك الكلمة تفضل. نسیت المملكة المتحدة، عفًوا مارك.
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لدینا عدد من المقاطعات في الخارج،  فقط ألقول أننا تعھدنا بالرد بشكل كامل قدر االستطاعة.  ممثل المملكة المتحدة:

 كما أشار أولوف بالفعل.

ثل جیرسي، والتي علینا وأیًضا داخل المملكة المتحدة، ھناك جزر لھا حكوماتھا الخاصة، م

 أعتقد أننا نستشیر بالفعل، في الواقع، أیًضا. استشارتھا.

والنقطة التي أود اإلشارة إلیھا ھي، أعتقد أن ھذا التمرین مھم للغایة، وھو یركز على أھمیة 

، كما تعلمون، ألنني ال أعلم ما یحدث للدول والمقاطعات غیر الممثلة في GACكونك عضو 

GAC.  ولكن من األخبار الرائعة أن موریشیوس وكیریباس  قضیة یتعامل معھا أحد؟ھل ھذه

، ولكن ھناك دول في كل المناطق 152قد انضمتا مؤخرا لیصبح عدد األعضاء ما یصل الى 

اإلكوادور، أعتقد،  حتى في تلك المنطقة. --وأولئك الزمالء الذین .GACلیس لھا تمثیل في 

 على سبیل المثال. GACلیست في 

لذلك سوف یكون من المفید للزمالء الذین لدیھم الوصول الفوري إلى إدارات تلك البلدان لنقل 

، ألن ھذا قرار ھام یجب اتخاذه بشأن حمایة GACھذا كمثال لماذا تحتاج إلى أن تكون في 

 أسماء البلدان وھلم جرا.

 لذا أنا فقط أشدد على ھذا الجانب من ھذه العملیة.  

 شكًرا.  

 

 شكًرا.  یس شنایدر:الرئ

، ھؤالء GDDو ICANNحسنا، في الواقع، ھذا نقاش أجریناه في وقت سابق، وأیضا 

األشخاص الذین یعملون في ذلك یدركون ذلك جیًدا وھناك قنوات، إذا لم أكن مخطئا، أن، عن 

، یمكن إخطارھا حول طلب GACطریق البعثات الدبلوماسیة، أن الدول غیر األعضاء في 

 عن أسماء الدول والمناطق. اإلفراج

 ھل ھناك أي أسئلة أخرى أو تعلیقات على ھذا العنصر من ھذه القائمة؟  

 أسبانیا.  
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أن القائمة بمجرد تجمیعھا  ACIGلقد قرأت في اإلحاطة التي قدمتھا  نقطة إجرائیة صغیرةجًدا.  مندوب أسبانیا:

ئمة في األعمدة األخیرة بعض تشمل القا .GACسوف یتم نشرھا في مكان عام لموقع ویب 

وأتساءل ما إذا كانت عناوین البرید اإللكتروني یمكن حفظھا لتجنب  عناوین البرید اإللكتروني.

 البرید المزعج وما إلى ذلك.

 شكًرا.  

 

 أرى أولوف یشاور، حسًنا، أولوف تفضل.  الرئیس شنایدر:

 

عناوین البرید اإللكتروني التي تم توفیرھا ألغراض والفكرة ھي للحفاظ على  حسًنا، نعم.  أولوف نوردلینغ:

وال یتم تقدیمھا  GDDاالتصال في قائمة جھات االتصال التي سیتم بعد ذلك تقدیمھا لموظفي 

حسنا، األسماء ال تزال تظھر ھناك، ولكن عناوین البرید اإللكتروني، كما  في القائمة المنشورة.

 أن تبقى خارج المنطقة العامة للموقع.أدركنا في وقت سابق، فإنھا تحتاج إلى 

 

 شكًرا لك، أولوف.  الرئیس شنایدر:

 تعلیقات أو أسئلة أخرى؟

 --ال ھل كانت ھناك ید مرفوعة؟

 

 الصین. متحدث مجھول:

 

 شكًرا. حسًنا. الصین. العدید من الرؤوس بینكم.  الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا جزیًال.  ممثل الصین:
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 طاب مساؤكم جمیعًا.

إلنشاء ھذه اآللیة  ICANNنحن ندعم  أننا شاركنا في ھذا العمل من قبل. --، أود أن أرىأوًال

قبل، أن تجیب  تلقي المناصب من الحكومات المختلفة. ICANN الرسمیة حتى یتسنى لـ

 الصین بشأن ھذا النموذج بالفعل، واآلن نحن نقوم بالمزیدمن األبحاث حول ھذا الموضوع.

 كنا ال نزال نناقش ھذا األمر مع أنفسنا. كیف سنفتح ذلك؟ CNن الصین وعند ھذه النقطة، بشأ

 والنماذج األخرى ذات الصلة، نرجو أال تكون مفتوحة عند ھذه النقطة على المستوى الثاني.

 . نرجو أال تكون مفتوحة عند ھذه النقطة.CNلذلك   

 شكًرا.  

الذي في اإلنترنت، نحن ال نرى أین نقطة أخرى إلضافتھا في ھذا النموذج، النموذج  عذًرا.

 لسنا متأكدین إذا لم نرى القائمة المحدثة. --قدمنا

 شكًرا.

 

ولیست حول رموز الدول ذات  وكما قال سابًقا، ھذه العملیة حول أسماء الدول والمقاطعات.  الرئیس شنایدر:

حیث كانت  2014في كان ھذا في العام الماضي  فالجزء من العملیة قد انتھى بالفعل. الحرفین.

لذا فھذه العملیة لیست عن الرموز ذات  ھناك آلیة لذلك وربما جمیعكم یعرفون التفاصیل.

 العملیة األخرى قد انتھت بالفعل. إنھا فقط عن األسماء. الحرفین.

 شكًرا.

 

 ICANNالذي تلقتھ  RSEPبناء على طلب  2014أعني، أنھ كان متصوًرا في عام  بالفعل.  أولوف نوردلینغ:

 GACحسًنا، لم یكن لدى  -بشأن إطالق الرموز ذات الحرفین، ثم أدركنا أن ھذا لم یكن كلیا لـ

الوقت الكافي للتعامل مع ھذه اإلخطارات، لذلك كان ھناك تعدیل مجدد لذلك جرى في اجتماع 

ناك وحسًنا، ما لم یكن ھ وثم كان ھناك إخطار بطلبات األفراد بشأن دول األفراد. سنغافورة.

 ھذه العملیة قد تم اختتامھا. --أعتقد --والتي قد تستمر --مثل ھذه الطلبات التي یتم توجیھھا 
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لذا فھذه خطوة ثانیة بشأن أسماء الدولة والمقاطعة فقط وبشأن سؤال ما إذا كانت القائمة الحدیثة 

 أو تجمیع المدخالت قد تم توزیعھا.

كان ھناك مدخالت منذ  تم إرسال ذلك باألمس. للنسخة الرابعة وقد v4آخر شيء أتذكره ھو 

قید اإلعداد، ولكن لم یتم إعدادھا بعد، وبالتالي، لم یتم إرسالھا  5ذلك الحین، لذلك ھناك النسخة 

 بعد، ولكن ھذا سوف یحدث.

 شكًرا.

 

بدأت  --ي الواقعلنتذكر فیما یتعلق بالرموز ذات الحرفین، أنتم على حق، كانت ف شكًرا لك، نعم.  الرئیس شنایدر:

یوًما األصلیة التي قدمت  30لفترة اإلخطار  GAC، ولكن بعد طلب 2014العملیة في عام 

للودائع، أن ھذا لم یكن كافیا، وقد قرر المجلس في سنغافورة في فبرایر الماضي أن ذلك من شأنھ أن 

والدول  یوًما آخرین. 30یوما، تم إضافة  30یوًما، وأولئك الذین حصلوا بالفعل على  60یمتد إلى 

في --وكما قال أولوف، إذا كان ھناك طلبات جدیدة یوًما من البدایة. 60التي لم تبدأ بعد تم إضافة 

 یوًما للحكومات لكي تتصرف. 60حالة ظھور طلبات جدیدة، ستكون فترة اإلخطار أیًضا 

 أرجو أن أكون قد أوضحت على السؤال.  

 ممثل ھولندا، تفضل.  

 

 نعم، شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ندا:ممثل ھول

ما قد یكون ھناك اقتراح لوضع كل القضایا في نوع القضایا الورقیة من قبل األمانة، ألننا 

ونحن نسمع الكثیر بشأن العملیات المختلفة لألسماء  --إنھ، أعتقد نسمع الكثیر من المعلومات.

 للرموز ذات الحرفین.

إنھ یدخر الوقت أیًضا للمناقشة إذا وضعنا كل ذلك في ورقة  --أعتقد أن ھذا سیكون كثیر جًدا

 إحاطة قصیرة جًدا، ثم ال یوجد لدینا سوء تفاھم بعد ذلك، فیما آمل.

 شكًرا.  
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 --وكان ھناك بالفعل بعض اإلحاطات، وسوف تكون سجلنا ذلك. شكًرا لك، ممثل ھولندا.  الرئیس شنایدر:

 وتعمیمھا مرة أخرى في المستقبل القریب.األمانة العامة سوف تقوم بتحدیثھا 

 شكًرا.

 أسئلة؟ ھل توجد تعلیقات أخرى؟

 إذا لم یكن ھذا ھو الوضع، فأعتقد أنھ یمكننا االنتھاء بعد ظھر الیوم.

 اآلن، شكًرا لكم لإلشارة إلى أمرین. --لقد نسینا لخمس مرات أن نقول شیئین أن أجل، نعم.

وراق التي تم تداولھا وتلك التي على الجدران من أجل األول لتذكیركم بالتوقیع على األ

والشيء اآلخر  الحصول على الجائزة المقدمة لكم لتسجیل أنفسكم كمشاركین في ھذا االجتماع.

لقد تلقینا دعوة أن بعض أعضاء  ربما، تریسي، ھل ترغب في المجيء وتقدیم ھذا؟ --ھو

GAC ل لماذا یشاركون في سوف یتواجدون للقیام بمقاطع فیدیو قصیرة حوGAC  وما إلى

یتماشى مع المنتدى المفتوح أو ھو أحد العناصر التي ترتبط بالمنتدى المفتوح من  ھذا ذلك.

ولكن أیضا أجزاء أخرى من  GACحیث وسائل التواصل مع اآلخرین، وأعضاء غیر أعضاء 

 ، ولكن أعطيGACفي  GACولماذا یشارك أعضاء من  GAC، ما ھي ICANNدائرة 

 الكلمة لتریسي للحصول على التفاصیل.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  تریسي ھند:

، تم االتفاق على أن، 2014المفتوح العام الماضي في دیسمبر عام  GACمن منتدى  نعم.

بعمل شریط فیدیو قصیر، وھو  GACوكان من بین التوصیات أن یقوم عددا من أعضاء 

أن یتم تصویره بواسطة شخص  -تسھیل ھذا الفیدیو بواسطة شریط فیدیو قصیر، وأن یتم 

سوف  .GACالذي سوف یطرح األسئلة على عضو  ICANNاتصاالت مھني محترف لدى 

 .ICANNبالفیدیو، وسوف یتم وضع مقطع الفیدیو ھذا على موقع  GACیتم تصویر عضو 

، ھي ما الذي GACاألسئلة أو الموضوعات التي یرغبون في التحدث لھا بصفتھم أعضاء 

كیف تتشاورون مع أصحاب المصلحة المختلفین لدیكم  تقومون بھ لإلعداد لھذه االجتماعات؟
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في داخل حكوماتكم التي جئتم منھا، وكیف وصلتم لھذه المنتدیات وأصبحتم قادرین على 

 المشاركة الكاملة بدًال من حكوماتكم وتحصلون على قیمة من ذلك؟

ومساھمات السیاسة العامة  GACم القیمة التي یحصلون علیھا من ثانًیا، كیف ترى حكوماتك

 قیمة لحكوماتكم؟ GACلذلك كیف تتصور حكوماتكم ذلك، ولماذا عملیة  .GACالتي تقدمھا 

، ما الذي تقوم بھ لتحصل على أقصى استفادة من GACوثالًثا، بمجرد وجودك ھنا كعضو 

 حاضرین الجدد، خاصة، األعضاء الجدد.وھذا الجزء األخیر سوف یساعد ال االجتماعات؟

لذا فھذه ھي األسئلة الثالثة التي سیسألھا مجري المقابلة لك؛ وھذه لیست أمور ال تعلمھا، وھل 

 --ما إذا كانوا ICANNلقد سألتني  أنھ قد یكون لدیك بعض الوقت للتفكیر بشأنھا اآلن.--تعتقد

ي ما إذا كان من الممكن أم ال تصویر األشخاص لقد سألون إن كانوا على علم أننا بدأنا مبكًرا.

یوم الثالثاء صباًحا، واألربعاء صباًحا، وربما صباح الیوم الخمیس، ویبحثون عن خمسة 

أنت قادر على  متطوعین، من الناحیة المثالیة من مختلف الخلفیات اإلقلیمیة واألجناس واللغات.

لغة اإلنجلیزیة، لذلك ال تقم بالتأجیل إذا كنت ال القیام بالمقابلة باللغة الوطنیة، ولیس فقط بال

 تتحدث اللغة االنجلیزیة بطالقة.

ولذلك فإن ما أود حقا القیام بھ أن أسأل ما إذا كنتم ترغببون في أن تكونوا جزءا من أشرطة 

والقیمة التي تقدمھا  ICANNإلى  GACالفیدیو ھذه، والتي كلھا عن القیمة التي تقدمھا 

GAC كومات الوطنیة، وسوف ترتفع على موقع إلى الحICANN  ،على شبكة اإلنترنت

إذا شاركتم، أرجو أن تكونوا واثقین أنھ إذا لم یعجبكم الفیدیو  ولكن فقط إذا كنتم سعداء بذلك.

وال یعجبكم محتواه أو أن حكوماتكم لم تعطیكم االذن لھذه المعلومات، فلن یتم رفعھ على 

 التصریح.الصفحة حتى تقدم لنا ھذا 

لكن إذا كنتم ترغبون في أن تكونوا جزءا من ھذه العملیة، ھل یمكن رجاء أن تكتبوا رسالة 

معربین عن استعدادكم للقیام بذلك یمكنني التواصل معكم  GACبرید إلكتروني إلى أمانة 

و، نعم، األشخاص الخمس األول الحریصون على القیام بذلك  .ICANNوالتنسیق مع 

ى المشاركة بھذه الطریقة أنھم على ثقة بأن الحكومة توافق على قیامھم بھذا، والقادرون عل

 لذلك سوف نرتب للحصول على بعض مقاطع الفیدیو.

 ھل نسیت أي شيء؟ أعتقد أن ھذا كل ما أود قولھ.  
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 شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

 ھل لدیك تعلیقات؟ أیة أسئلة؟  

 ة.المملكة المتحد--وبالطبع، نعم  

 

إنھ مختصر جًدا، ھذا الفیدیو مقطع  ربما تكون قد أشرت إلیھ. عفوا، سؤال سریع فقط تریسي.  ممثل المملكة المتحدة:

 مثل ثالث دقائق، أربع دقائق أو خمس دقائق؟ مقابلة، ألیس كذلك؟

 

 15یر ربما تستغرق مدة التصو سیكون مقطع فیدیو قصیر من خمس دقائق. نعم، إنھ كذلك.  تریسي ھند:

 دقیقة من الوقت المنقضي.

 

 تعلیقات أو أسئلة أخرى؟  الرئیس شنایدر:

 لذلك إذا لم تكن ھناك تعلیقات أخرى، ھل ھناك متطوعین؟

 شيء مثل خمسة؟ ماذا كان الرقم؟ --سیكون ھذا جید إجعل نفسك مالحًظا لترسیس.

 

 خمس مقابالت.  تریسي ھند:

 

إذا كان لدینا فقط اثنان أو ثالثة، فنبدأ في التفكیر في  سوف نبدأ المزاد. 20لذا إذا كان لدینا   الرئیس شنایدر:

 ال تترددوا. إذن، نعم. حوافز أخرى.

إلى توم أوال وثم أولجا لبعض اإلعالنات  --انتظروا ثوان--مع ھذا أود أن أعطي الكلمة إلى 

 القلیلة.

 نعم، توم تفضل رجاًء.  
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 شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

بالفعل أتردد في تقدیم مصطلح التصویت عبر االنترنت مرة أخرى بعد المناقشة في وقت أنا 

سابق من بعد ظھر ھذا الیوم، ولكن ال بد لي من القیام بذلك في سیاق ال عالقة لھ بإجراءات 

GAC. 

مقدم التسجیل الرئیسي أفیلیاس، والذي ربما تكونوا على علم بھ، والذي رغب في تقدیم عرض 

، والتي سأتحدث عنھا بعد لحظة، ولكن ال gTLDبشأن بعض الحقول الجدیدة  GACلموجز 

ومع ذلك، فقد عرضوا تقدیم بعض المعلومات غدا  یمكننا أن نجد الوقت في جدول األعمال.

 المھتمین بشأن ما یقومون بعملھ. GACألعضاء 

اقات المستوى األعلى أفیلیاس ھو واحد من مؤیدي ترتیب السجل الجدید والذي یقدم أسماء نط

وھم مھتمون باستخدام أسماء الدول  .VOTOو VOTE.ھما  .VOTOو VOTE.الجدیدة 

وھم یتطلعون لتقدیم الحمایات لمساعدة الحكومات،  .VOTOو VOTE.خالل ھذین النطاقین 

والمسؤولون، والمرشحون المنتخبون والمنظمات في الحصول على معلومات الناخبین، مثل 

لدیھم عدد من الحكومات  جیل الناخب، مواد المرشح واالستفتاءات وما إلى ذلك.معلومات تس

 قد یكون مھتًما. GACالقائمة كعمالء، وھم یرغبون في شرح خططھم ألي عضو 

، فسیكون في الخارج غدا VOTO.و VOTE.إذا كنت مھتما بطرح أسئلة على أفیلیاس حول 

كما أعتقد، وستسرھم اإلجابة، في فترات في منطقة خارج القاعة مع جدول المعلومات، 

 VOTO.و VOTE.، إذا كنت مھتما بـ GACاالستراحة، أي سؤال قد یكون لدى أعضاء 

وھذا النوع من اإلجراءات التي لدیھم في االعتبار للتعامل مع الحكومات ومستخدمي تلك 

 النطاقات.

ا فھمت أنھ القضایا التي یتم النقطة الثانیة باختصار ھي فقط المراجعة قبل نھایة الیوم لم

ھذه القضایا تتعلق أوًال بمباديء التشغیل، أنا لست متأكًدا أن  تضمینھا في البیان حتى اآلن.

GAC .ویمكن ضم ھذا  قد ترغب في ضم قرارھا لعمل تغییرات لنواب الرئیس الخمسة

الحالي سوف أقترح  لذلك في الوقت أنھا مجرد بیان بالحقیقة. بالطبع ھذه لیست مشورة. األمر.

تتضمن حقیقة  GACأنا متأكد أنھ ال توجد نقطة لدى  قد وافقت. GACإدراج ذلك كحقیقة أن 

 أنھ لم یتم االتفاق على القیام بأي تغییرات، لذلك لن نصوغ ذلك.

ثانیا، من الدورة بشأن الضمانات، في ھذه اللحظة التي سوف نضطر فیھا إلى انتظار مناقشات 

لكن ما أفھمھ ھو أن ھذا النص سوف یبدأ في اإلعداد وسوف یأخذ في االعتبار مع المجلس، و
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الصیاغة التي تم القیام بھا في مسودة الرد التي أعدھا توماس لمجلس اإلدارة وأیضا الرسالة 

لذلك فبعًضا من النص معد بوضوح  األكثر حداثة من المجلس فیما یتعلق بأحكام عدم التمییز.

في ھذه المرحلة، ما أفھمھ ھو أن الوالیات المتحدة والمفوضیة  لبیان.لیتم إدراجھ في ا

األوروبیة سوف تعمالن مًعا على ذلك استعدادا لالجتماع مع مجلس اإلدارة، ولكن بالطبع ھذا 

 لذلك فمن الوقت الحالي، إنھا عالمة لضم بعض النص في الحمایة. لیس قبل یوم األربعاء.

 GACلھذه الصیغة عن مواصلة  GACكومیة الدولیة، أشارت وفیما یتعلق بالمنظمات الح

لیشار إلیھا في البیان، وما أفھمھ ھو  GACو  GNSOللعمل على حل الخالفات بین مشورة 

 نیابة عن منظمات حكومیة دولیة أخرى تعمل على بعض النص لذلك. OECDأن 

اقشة ھذا المساء كانت أساًسا فیما یتعلق بأسماء الدول في المستوى الثاني، بحسب فھمي أن المن

عن أمور التنفیذ، لذا فلست متأكًدا أن ھناك مواد لضمھا للبیان، ولكن یسرني أن آحذ أي 

 تعلیقات أخرى حول ذلك.

ھل ھناك أي تعدیالت،  وفي نھایة الیوم، ھذا ھو فھمي للقضایا لضمھا في الوقت الحالي.

 برجاء إخطارنا.

 شكًرا لك، توماس.

 

وھو مرتبط بالمناقشات التي  وفي الواقع لدي كلمة واحدة عن عرض أفیالس. شكًرا لك، توم.  در:الرئیس شنای

وھو عرض لھم أیًضا لتبادل  عقدناھا حول أسماء الدولة والمقاطعات على المستوى الثاني.

 وھلم جًرا. الخبرات شأن االستخدام

 

 أجل.  توم دیل:

 

 إنھا ممارسة للمساھمة في تلك المناقشة التي أجریناھا. رویجیة.لذلك ھذه لیست ممارسة ت  الرئیس شنایدر:

نحن لم نناقش ما إذا كان ھناك شيء یجب أو  نعم، بشأن البیان، قد أثار بالفعل نقطة جیدة. --و

ما یمكننا فعلھ  ھو التفكیر بصوت عال. --وما یمكننا فعلھ ال یجب أن یعكس العمل في القائمة.
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الذي نعمل علیھ في ھذه القائمة، وأن ھناك تقدًما في ھذه القائمة، وأنھ  ھو إدراج خط المعلومات

یولیو لمعلومات اآلخرین في البیان، إذا  15ربما یمكننا التفكیر في تقدیم الموعد النھائي یوم 

 رغبتم في ذلك.

 أولوف؟

 

ك نصیحة للمجلس، وأنا أشك ھنا أوه، لدي تعلیق بسیط جًدا ولكن بالطبع ھناك قسمان للبیان.  أولوف نوردلینغ:

أن ما لدینا اآلن بشأن أسماء الدول سوف یصل إلى أي شيء مثل المشورة للمجلس، ولكن 

 یمكن بالتأكید ذكره في أجزاء أخرى من البیان كشيء حدث في بیونس آیرس.

 شكًرا.

 

لیس في المشورة  معلوماتي؟لذا ھل توافقون أن لدینا سطر أو اثنان في ھذا في الجزء ال شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 في الجزء المعلوماتي من البیان. المقدمة للمجلس.

 سیكون ھذا في المسودة التي سوف ترونھا. --ال أرى أي اعتراض، لذلك سوف

  آه، المملكة المتحدة. --بھذا دعوني اعطي الكلمة ألولغا حسًنا.  

 عذرًا، أولغا.  

 

ربما بعد أولغا، ثم، إال  أرید فقط أن أعلن عن شيء لزمالء الكومنولث. رئیس.معذرة سیادة ال  ممثل المملكة المتحدة:

 إن أردت مني أن أقوم بھذا اآلن؟

 

 اشرع في الحدیث، لك الكلمة، تفضل.  الرئیس شنایدر:
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الذین یمثلون الدول األعضاء في الكومنولث أنني  GACأردت فقط أن أخبر زمالء  شكًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

إنھ لقاء  .01:00حتى حوالي  12:30سأعقد اجتماع قصیر یوم الثالثاء في تمام الساعة 

مفتوح حتى یستطیع أي شخص أن یحضر، ولكنھ مخصص ألعضاء الكومنولث للحصول على 

تحدیثات بشأن مؤتمر األمن السیبراني ھذا العام، مؤتمر األمن السیبراني للكومنولث في لندن، 

في جواو بیسوا في  IGFثالًثا، حدثین للكومنولث في  راني للكومنولث.ومبادرة األمن السیب

وأیًضا كنوع من الجلسة المفتوحة، بالفعل،  وحتى الساحل، البرازیل. نوفمبر في البرازیل.

 ھذا األسبوع. GACلزمالء الكومنولث لینعكس في جدول عمل 

لـ عد انتھاء الجلسة العامة ب 12:30لذلك أعتقد أنني أستطیع استخدام ھذه القاعة الساعة 

GAC. ربما  إذا جلسنا ھنا فقط لنص ساعة یوم الثالثاء الستراحة الغداء؟ ھل ھذا صحیح توم؟

 ولكن كما قلت، إنھا فرصة لزمالء الكومنولث للتجمع. نحتاج تأكید لذلك.

ھم  عادة ما تترأس منظمة تلیكوم للكومنولث لكنھم غیر قادرین على عقد ھذا االجتماع.

 ھم ال یستطیعون الحضور لذلك سوف أترأس أنا بالنیابة عنھم. .GACمراقبون لـ 

 شكًرا.

 

 رفعت جولیا أصبعھا، لذا إن كان ذلك صحیًحا، لك القاعة للنصف ساعة ھذه. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا.

 أولغا، الكلمة لكم.

 

  شكًرا لك، توماس.  أولغا كافالي:

دعوة من قبل السلطة االتحادیة لتكنولوجیا المعلومات  وفي ھذا الصباح، أرسلت لكم

، والمراقبین، GACنحن ندعو جمیع أعضاء  واالتصاالت من األرجنتین، التي أنشأت مؤخًرا.

في أحد المباني التابعة لوزارة الشؤون الخارجیة  -وبالطبع العاملین إلى كوكتیل في الوزارة

وأنتم جمیعا  إنھ على بعد مسافة قصیرة من ھنا. .إنھ باالسیو سان مارتن وھو مبنى تاریخي.

 9:30مساء حتى  7:00نرجوا أن تتمكنوا من االنضمام إلینا ھذا الثالثاء من الساعة  مدعوون.
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لذا سوف أزعجكم ھذه  ولكن لذلك، أحتاج تأكیدكم ورقم ھویتكم. مساء فأنتم مدعوون لذلك.

لدي  ولدي قائمتي السابقة. ھا لي بالفعل، فھذا جید.بعًضا منكم قد أرسل اللیلة وغًدا بعمل قائمتي.

اسم وبطاقة ھویة، ولكن علي أن أكمل ذلك ألن ھذا مبنى یطلبھ الرئیس دائًما  20على األقل 

 وغیره من الوزراء، لذا فھناك بعض اإلجراءات األمنیة التي یجب علینا اتخاذھا.

 من االنضمام إلینا یوم الثالثاء.لذا، أنتم مدعوین لالنضمام إلینا وأرجو أن تتمكنوا 

 شكًرا جزیًال.  

 

 شكًرا لك، أولغا.  الرئیس شنایدر:

إال إذا كان ھناك شخص یرید عمل إعالن آخر أو طرح أسئلة أو إجراء تعلیقات، سنتوقف 

أولئك الذین لم یحفظوا بعد مسودة االقتراح، برجاء النظر  الیوم ثم نستخدم الوقت لإلعداد للغد.

 حیث سنلتقي، جمیعكم في ذلك المنزل الصغیر ھناك. 7:30 - 9:30 ن الساعةفیھا م

 شكًرا جزیًال.

  

 

 

 نھایة النص المدون][


