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 .كنت أستمع إليهم طوال أسبوع يتحدثون بصوت عال جًدااألستراليين الذين  .شكًرا لكم جميعًا :ميشيل سكوت توكر

 .يؤسفني ذلك .آسف لذلك

هذا الصباح سوف نصوت لرئيس  .للرئيس ونواب الرئيس GACتجري اآلن انتخابات 

GAC.  وفي ظهر اليوم، سوف نصوت النتخاب نواب رئيسGAC ولكن الصباح النتخاب ،

 .فقط GACرئيس 

 .GACا ال يحق لمراقبي بينم .التصويت GACيحق ألعضاء 

وهم  . GACيعد ممثاًل رسمًيا لـ GACفكل عضو من أعضاء  --GACإذا كنت من أعضاء 

 .GACمدرجين في موقع 

سبتمبر، سيكون اسمك في  42كممثل رسمي قبل  GACإذا كان اسمك مدرًجا في موقع 

 .القائمة

سوف  .ال تحدثوا عرًضا .ويتإذا لم تظهر أسماؤكم على تلك القائمة، فلن تكونوا مؤهلين للتص

 .أجعلكم تأكلون المزيد من الكيك

 [ضحك ] 

في دقيقة، عندما أنتهي من الحديث، سوف أطرح األسئلة أيًضا، سوف أجعل الجميع يقفون في 

 .االنتظار ليأتون إلي، وسوف أسألكم من تمثلون

 .الترتيب األبجديفهي بالدول حسب  .ستقولون لي من تمثلون، وسوف أبحث عنكم في قائمتي

 .حتى لو كنت أعرف أسماؤكم، فسوف أسأل عنها .وسوف أسأل عن أسماؤكم .أعطوني دقيقة

أوراق  .ثم سوف أخرجكم من القائمة وأعطيكم ورقة اقتراع .أرجو أال تنزعجوا من ذلك

 .االقتراع تبدو على هذا النحو
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كل  .بجانب كل اسم مرشح هناك اثنان من أسماء المرشحين على أوراق االقتراع مع صندوق

هناك أقالم هنا  .ما تحتاجون إلى فعله هو وضع عالمة صح بجوار اسم المرشح الذي تفضلونه

يمكنكم استخدام قلم رصاص،  .على الطاولة لكم الستخدامها ولكن يمكنكم أيًضا استخدام أقالمكم

 .وال أهتم .وممحاة، ويمكنكم استخدام أحمر شفاة

 [ضحك ] 

يمكنكم أخذ أوراق االقتراع  .لعالمة على أوراق االقتراع هنا على الطاولةيمكنك وضع ا

يمكنكم الجلوس في الزاوية مثل المدرسة والقيام بذلك في الوراء على  .الخاصة بكم بعيًدا

ربما ترغبون في إحضار مذكرة أو كتاب لتستندوا عليها وتقومون بذلك اثناء  .ال بأس .الطاولة

 .ال يهمني أيًضا أين ستقومون بتعليم أوراق االقتراع الخاصة بكم .ال بأس .وقوفكم هنا

عندما تعلمون على المرشح المفضل لديكم، قوموا بثني ورقة االقتراع نصفين ووضعها في 

 .ال يوجد أي شيء مضحك في الصندوق .توم يراقب الصندوق األحمر .الصندوق األحمر

هنا في  ccNSOوسوف نحاول وصول  اتفقنا؟ .وبالتالي يتم تصويتكم .هذا كل ما في األمر

 .أسرع وقت ممكن بعد التصويت

سوف آخذ األصوات بعيًدا وسوف أقوم بعدها تحت إشراف نواب الرئيس الذين ال يرشحون 

 .أنفسهم إلعادة االنتخاب

وعندما أقوم بهذا اإلعالن،  .أتمنى أن أعود قبل استراحة الغداء وإعالن الرابح في االنتخابات

سوف أقرأ أسماء كال المرشحين بالترتيب المدرجين به في ورقة  .أقوم به على هذا النحوس

ثم سوف  .سوف أقرأ أسماؤهم، ثم سوف أقرأ كم عدد األصوات التي حصلوا عليها .االقتراع

 .أقرأ اسم الشخص الثاني وأقرأ عدد األصوات التي حصل عليها، ثم سوف أعن من الفائز

ما بعد الظهيرة قبل أن نقوم بالتصويت لنواب الرئيس للتفكير بشأن  ثم سيكون لديكم وقت

لذلك نقوم بتقسيم العمليتين االنتخابيتين حتى يمكنكم االختيار ومعرفة  .مشكلة التنوع الجغرافي

 .GACمن سيكون رئيس 

 هل لدى أي شخص أية أسئلة أو تعليقات؟ .أعتقد أن هذا كل ما في األمر

 .أولجا



 GAC   ARانتخاب رئيس  -لوس أنجلوس 

   44من  0الصفحة 

هل يمكن تقديم تفاصيل بشأن هذا التصويت عن طريق البريد  .شكًرا جزياًل لكم، ميشيل :أولغا كافالي

 اإللكتروني؟

 

لن أقوم بسرد قائمة بالصوات عن  .التصويت هو التصويت .طرح علينا هذا السؤال من قبل :ميشيل سكوت توكر

رقام األصوات، عندما أقرأ أ .طريق البريد اإللكتروني مقابل األصوات في ورقة االقتراع

 .سيكون هو إجمالي رقم األصوات

 .إسبانيا

 

 .شكًرا لك ميشيل :ممثل أسبانيا

عندما يصطف الناس أمامك، إذا كان شخص ينتمي أو تنتمي إلى بلد قد صوتت بالفعل عن 

 طريق البريد اإللكتروني، هل يمكن أن تطلب منهم عدم التصويت؟

 

 .نعم :ميشيل سكوت توكر

 

 هل يكون هناك مجموعة من األشخاص يدققون قراءة األصوات؟ .سؤال ثاني .ال بأس :ممثل أسبانيا

 

كما قلت، سيتم فرز األصوات تحت إشراف نواب الرئيس الذين ال يرشحون أنفسهم إلعادة  :ميشيل سكوت توكر

 .االنتخاب على النحو المبين في المباديء التشغيلية

 .إيران
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ولكن في المستقبل، نحن بحاجة  .ال توجد مشكلة .لسة وهذا التصويتشكًرا لك ميشيل، لهذه الج :إيران

 .إلى العمل بمنهجية أكبر وبشكل قانوني أكبر

ينبغي أن يكون  .أنت السكرتير التنفيذي لذلك .يجب أن يكون هناك رئيس لهذه الجلسة

للتصويت مبلغين، ليس تحت إشراف نائب الرئيس الذين ليسوا مبلغين،من خمس مناطق 

ثم ينبغي أن يكون هناك إعالن لعدد األصوات  .شحة وهم يشرفون على القراءة وما إلى ذلكمر

التي تم اإلدالء بها، وعدد األصوات الصحيحة، وعدد األصوات التي لصالح المشرح، وكم عدد 

يجب أن يكون  -األصوات لصالح المرشح اآلخر، وما هو الحد األدنى الذي ينبغي أن يكون 

وآمل في الخطوة التالية لالنتخابات المقبلة، أن يكون لدينا شيًئا مكتوًبا،  .بادئهناك بعض الم

 .ولكن لهذا الشأن، ليس لدي مشكلة .بطريقة أكثر منطقية بدال من الذهاب إلى التحكيم

 .شكًرا

 

 .شكًرا :ميشيل سكوت توكر

 .نعم

 

أعتقد أنه سيكون من المناسب أن نعرف  .لدي سؤال واحد حول التصويت اإللكتروني .شكًرا :أنديسيرنيبل

أسماء الدول التي قامت بالتصويت سواء عن طريق االقتراع، أو عن طريق البريد اإللكتروني، 

حتى يكون لدينا قلياًل من الشفافية، وليس ما قاموا بالتصويت به ولكن على األقل نحن نعلم من 

 .المشاركون في إجراءات التصويت

 .ليكمأتوجه بجزيل الشكر إ

 

لقد ُطلب مني ذلك من قبل وكانت إجابتي أننا لم نعلن من قبل أننا سوف نقول من قام  :ميشيل سكوت توكر

أنا ال أرحب بتغيير الطريقة التي اتمدناها، ولكن  --بالتصويت عبر البريد افلكترني، ولذا فأنا ال

ظن أننا لن نعلن أسماء يمكنني أن أتلقى المشورة من المشرفين وأعود اليكم في ذلك، ولكن أ

األشخاص الذين صوتوا عن طريق البريد اإللكتروني ألننا لم نخبرهم مسبًقا أن هذا ما سوف 

 .نقوم به
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 .نعم

وبالتالي هل سيكون الرؤساء المرشحين قادرين على التصويت لصالح نواب الرئيس وهل  :أنديسيرنيبل

 ....أو اء؟سيكون نواب الرئيس قادرين على التصويت لصالح الرؤس

 

من حق الرئيس ونواب الرئيس المنتهية مدتهم التصويت في  .يحق للمرشحين التصويت .نعم :ميشيل سكوت توكر

 .كال االنتخابات

 .إذا لم يكن هناك أسئلة أخرى، يرجى تشكيل طابور منظم .ال بأس

 .لنبدأ

 

 

 [بعيًدا عن الميكروفون ] 

  

 

 هل لدينا أي من المصوتين اآلخرين؟ يوّد أي شخص آخر التصويت؟هل  هل هذا كل شيء؟ :ميشيل سكوت توكر

إذا كان هناك أي شخص آخر يرغب في التصويت، سيكون اآلن وال  .آخر دعوة للمصوتين

 .يوجد تصويت بعد ذلك

 .شكًرا لكم جميعًا .حسًنا

سوف أبتعد وأقوم بفرز  .أغلقت اآلن GACاالنتخابات الرسمية لرئيس  --GACلجنة 

 .أراكم قريًبا .ات، وأعود إليكماألصو

 .يمكن لنواب الرئيس والرئيس العودة اآلن إلى الطاولة
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ال أريد أن  .شكًرا جزياًل، إذا كان نواب الرئيس والرئيس، أو على األقل الرئيس سوف يأتي :توم ديل

، هل يمكنني أن أدعو GACشخص يكون موظًفا في  .GACأبدو كما لو كنت قادًما من خالل 

 .شكًرا .أرجو أن تأخذوا أماكنكم على الطاولة ccNSOعضاء المتواجدون هنا الجتماع األ

 .أعتذر عن التأخير

 

  

 

 . [نسخة إعادة انتخاب السير الذاتية للرئيس مع نتائج االنتخابات بعد القيام باستعراض بنود جدول العمل]

  

 

 

 هل لديك نتائج التقرير؟قبل أن نأخذ االستراحة، ميشيل،  .حسًنا :الرئيسة درايدن

 

 .نعم، لدي بعض النتائج عن التقرير :ميشيل سكوت توكر

 .صوت 24 -سويسرا ،السيد توماس شنايدر .صوت 03 -الدكتور عماد يوسف حب اهلل، لبنان

 .الجديد هو توماس شنايدر، سويسرا GACرئيس 

 [تصفيق ] 

 .تهانينا
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 .شكًرا لك ميشيل :الرئيسة درايدن

توماس على هذه النتيجة، وشكًرا لكال المرشحين إلجراء هذه االنتخابات والستعدادكم لذا نهنيء 

 .للمجيء والقيام بهذا الدور

 .لبنان هل ترغب في قول شيء اآلن؟

 

أعرف أنني بينكم وبين الغداء، ولكن أعتقد بعد ما حدث، يمكنكم االحتمال  .نعم، من فضلك :لبنان

 .لةواالستماع إلى لبضع دقائق، قلي

 .، أود أن أشارككم بعض األفكار القليلةGACاآلن انتهت انتخابات رئيس 

حوكمة اإلنترنت، تتم من خالل مرحلة تحول تتطلب االستماع، والمشاركة والثقة واالحترام من 

 .قبل جميع أصحاب المصلحة

نا أن يمكن .هي مرحلة مليئة بالعواطف وتنتشر فيها، من بين أمور أخرى، األجندات الشخصية

بشأن الدوائر األخرى، ولكن من األفضل أن نسأل أنفسنا  GACنسأل ما هي وجهات نظر 

 .GACكيف تنظر الدوائر األخرى وأصحاب المصلحة إلى 

ببطء شديد، واستقطاب،  .كمشكلة كبيرة جًدا، جًدا GACواآلخرين، بصراحة، ينظرون إلى 

يجب أال يصدم أحد  .وعدم البناء وعمل على تشتيت السلطة، وقبل كل ذلك، عدم التعاون

 .ببياني

أحد هذه  .لدينا تحديات كبرى يمكن معالجتها فقط إذا توجهنا حول االهتمام األوسع للجمهور

بالفعل بالنسبة ألصحاب المصلحة المتعددين  GACالتحديات هي اإلجابة على أسئلة أين مكان 

خاصة عندما تتحدث العديد من  .دينوما هو موقف الحكومات بالنسبة ألصحاب المصلحة المتعد

الحكومات بشأن أصحاب المصلحة المتعددين ولكن يتصرفون من وجهة نظر، حسًنا، 

 ."حصصي"

 .نحن عالقون في صوامع الحكومات الفردية ومع رغبات الممثلين األفراد في بعض األحيان

مما كنا  تقع تحت تحديات أكبر GAC، أظهرت التطورات األخيرة أن GACولكن زمالء 

 .نرغب في االقرار به
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هذه  .لقد عشنا جميًعا التحديات، ولكن ربما تكونون لطفاء للغاية لذكرها أو تكرارها في العلن

، GACالتحديات أصبحت واضحة خالل األحداث التي أدت النتخابات رئيس ونواب رئيس 

 .التي تمت اليوم

 .ًما متصاًل باإلنترنتيبدو أن العديد من نسي أسس المصلحة العامة وفتح عال

، كان لدي آمال كبيرة أننا يمكننا مًعا القيام بأعمال GACعندما قبلت الترشيح لمسؤولية رئيس 

عظيمة باستخدام نسخة واضحة تماًما مع الرؤية واالستماع، والتعاون، والتحديد واالنفتاح 

 .ئيين لتحسين حياتهموالتواصل مع االحترام، وقبل كل شيء، مساعدة جميع المستخدمين النها

تمنيت أن نتمكن من العمل في بيئة صحية والوصول إلى الحكومات األخرى غير الممثلة 

والدوائر األخرى، وبناء توافق في آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين حيث يكون جميع 

 .الجمهور، والمستهلكين، والمستخدمين النهائيين، كافة المستخدمين في المركز

ن لنا جميًعا تواصل بشكل أفضل نحو البلدان النامية والنظر في القضايا على تمنيت أن يكو

تمنيت أننا لن ندافع عن  .الصعيد العالمي بداًل من الطريق التي كنا نقوم بها بعمل األشياء

ومع ذلك قمنا ببناء  .المصالح الخاصة المحدودة جًدا أو المختلفة مع السياسة غير الصحية

 .صوامع

 .نحن نحتاج إليها .التي تحتاج إلى دعم عاجل لتعمل بشك جيد هي  GACفـ

االنقسامات واالستقطابات التي من  GACوالستيائي واستياء العديد من اآلخرين، أنهت 

 .المفترض علينا أن نقضي عليها ال أن نعززها

ة فمن المؤسف أن العملية االنتخابية تغاضت عن المنصة، والمهارات، واالستماع والمشارك

وهذا ليس بالمناسبة لننتقص  .والتقدم واتجهت للمعسكرات، واالنقسام واالستقطاب والمماطلة

 .أرجو أال تسيؤوا فهمي .من منصة توم مطلًقا أو من مهاراته

ال يمكننا العمل مع الدوائر األخرى على هذا  .لم يكن األمر جيًدا بما يكفي، وأنا سعيد بانتهائه

 .لعمل مًعا بهذه الطريقةهيك، ال يمكننا ا .النحو

كمثل الكثيرين منكم، أنا، بالتأكيد سعيد بانتهاء ذلك ونحتاج إلى إعادة بناء وإعادة توصيل 

GAC.  ،كنت وسأواصل القيام بما هو ضروري للشخص الصغير، الشاب، والشابة؛ ومع ذلك
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األوسع، وليست  ال يمكنني أن أكون أنا نفسي إذا لم أقم بالدفاع عن وتمثيل المصلحة العامة

 .المحدودة

نحن جميًعا نعلم أن الديمقراطية هي اسم اللعبة، ولكن دعوني أكون واضًحا أن االستقطاب قد 

، هي النهوض GACالتحدي بالنسبة لي، وبالنسبة لتوم، وجميع  .أوصلنا إلى ما وصلنا إليه

وائر األخرى وثقتها عن مستوى العواطف والمسائل الخالفية واالنخراط مًعا، ومع استماع الد

 .في بعضها البعض، والتصرف بطريقة تستحق الثقة واالحترام من بعضنا البعض

وبصراحة أشكر كل الذين دعموا منصتي على المشاركة، ويتمتع توم بصفات جيدة، تمكنه من 

ولكنه يواجه  .قدًما إلى األمام GACخالل الدعم الجيد، والتوجيه والمشاركة العمل تجاه مضي 

، يجب عليه وعلينا العثور على طرق للتغلب GACديات كبرى، مع دعم جميع أعضاء تح

 .عليها

، وأيًضا الدوائر األخرى، لمساعدته على التغلب GACوهي مسؤولية كل وجميع األعضاء في 

 .على ذلك

 .تهانينا، لتوم، وكان اهلل في عوننا

 

 .شكًرا كثيًرا لتعليقكم، دكتور حب اهلل :الرئيسة درايدن

 توماس، هل تريد أن تقول بضع كلمات هنا؟ .حسًنا

 

يؤسفني أن أكون العائق بينكم وبين الغداء، ولكن أعتقد أنه الوقت المناسب ألقول بعض  :توماس شنايدر

 .الكلمات

أواًل وقبل كل شيء، أريد أن أشكر الجميع هنا الذين وثقوا في وأقدر العمل الذي أقوم به معكم 

 .الذي قد أساعد في مضي هذه المؤسسة إلى األمام وأعتقد أنني الشخص

كما أنني أريد أن أشكر عماد بشكل خاص ألننا كنا قادرين على، على المستوى الشخصي، أال 

 .نسقط في هذا االنقسام وأن نحتفظ بعالقة ودية طوال هذه المدة، وهو أمر أقدره كثيًرا
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نا من قبل عدد من الوفود األخرى قبول طلب م .كما تعلمون، لم نتقدم بأنفسنا باسم سويسرا

نحن نناقش هذا داخلًيا في حكومتي، بما في ذلك قمة الحكومة، وقبلت هذا ألن  .الترشيح

سويسرا كانت، لفترة طويلة جًدا، وال تزال، ملتزمة جدًا بتطوير منظومة إدارة اإلنترنت، إلى 

مع  -فل المتنوعة أننا نشيطين وندعم لن أكرر التزاماتنا والمحا Iأنا-عمليات إدارة اإلنترنت 

التركيز بشكل خاص على بناء القدرات وعلى إدراج أصحاب المصلحة في الدول النامية 

وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين في بعض، الكثير من األحيان، كانوا غير محظوون ولم 

 .مشاركة في تحسينهوهذا أمر يقلقنا ونريد ال .يتمكنوا بسهولة من الوصول إلى تلك العمليات

ونحن أيضا نؤيد بشدة نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يتم تطبيقه إليجاد حلول للتحديات 

ولكن نحن ال نفهم نهج أصحاب  -و .واغتنام الفرص التي يفرضها اإلنترنت وإدارته علينا

أقوى المصلحة المتعددين باعتباره السيناريو في فيلم الغرب المتوحش حيث من يملكون 

وأفضل األسلحة ينتصرون، ولكننا نفهم هذا كمفهوم حيث يعمل جميع أصحاب المصلحة مًعا، 

نحترم بعضنا البعض، نعمل مًعا على المبادئ المشتركة، ومع محاولة للفهم المتبادل لما هي 

 .قضاياهم، وجهات نظرهم واحتياجاتهم، وأيضا العمل مًعا في أدوارهم

وما تلى  WSISن في مناقشات القمة العالمية لمجتمع المعلومات أولئك الذين كانوا يشاركو

ذلك يدرك بأن هذا المفهوم من األدوار ذات الصلة هي في صميم التحديات التي نواجهها بشكل 

نعتقد أن هذه األدوار ال تزال بحاجة إلى مزيد من  .خاص عندما يتعلق األمر بدور الحكومات

أخرى، ولكن لكي يكون لدينا نقاش صريح وشامل لجميع ، وفي أماكن GACالتوضيح هنا في 

أصحاب المصلحة حول األدوار ذات الصلة، من كل صاحب مصلحة نفسه ولكن أيضا من 

 .أصحاب المصلحة اآلخرين

وبصفتي سويسري وممثل للحكومة السويسرية، فأنا ملتزم بالمساهمة في القواعد والشفافية 

ذج أصحاب المصلحة المتعددين حتى يتسنى للجميع، والمساءلة واإلنصاف الواضح في نمو

بغض النظر عن لون بشرتك، أو لغتك، أو القوة االقتصادية للبلد التي تمثلها، المشاركة والتكلم 

 .وأن يستمع لهم

ربما يكون من الجيد أن تعرفوا، حيث أننا سوف نعمل مًعا بشكل مكثف في السنوات المقبلة، 

 .نبذة مختصر عني

نحن ندفع بعضنا  .لد لديها ثقافة سياسية يتم فيها دمج جميع وجهات النظر في الحكومةأنا من ب

حتى لو كنا ال نتفق، حتى لو كنا ال نحب بعضنا بعضا، فنحن ملتزمون  .البعض للعمل مًعا
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بالعمل مًعا ألننا مقتنعون بأننا فقط إذا عملنا مًعا واحترمنا بعضنا البعض فسوف نعثر على 

 .ة للجميع، سوف تجلب لنا السالم واالزدهارحلول مقبول

أحد هذه الثقافات، األلمانية،  .في حالتي، لدينا أربع ثقافات بأربع لغات تعيش مع بعضها البعض

إذا لم نتفق بين الثقافات، فسوف  .لدينا نظام ديمقراطي مباشر .لها الغالبية العظمى في دولتي

ندرك حقيقة أن علينا التنازل طوًعا أحياًنا لألقليات حتى ولكننا  .تربح الثقافة األلمانية دائًما

نجعلهم يتقبلوا القوانين، وجعلهم يشعرون بأنهم جزء منها وليسوا فقط محكومين من قبل 

وهذا هو الفهم األساسي الذي أتحمله أنا نفسي شخصًيا، أننا بحاجة  .األغلبية، من قبل األقوى

لمساعدة األطراف األضعف لتكون متساوية مع األطراف نحن بحاجة  .إلى تعزيز األقليات

سوف نقسم البالد إلى قطع، وجميع  .وفي بلدي، إذا لم نقم بذلك، فسوف تنقسم سويسرا .األقوى

القطع مقتنعة أننا أقوى معا، وأن حياتنا أفضل مًعا، وأعتقد أن هذا ينطبق أيضا على شبكة 

 .اإلنترنت

لبناء الجسور، للمساعدة في خلق جو، بيئة حيث  GACوبهذه الروح أرى دوري هنا في 

يتحدث الناس معا، ويستمعون لبعضهم البعض، ويدعون بعضهم البعض للمشاركة، ودعوة 

اآلخرين الذين ليسوا هنا للمشاركة، وتسهيل دخولهم، وبناء الجسور مع بعضهم البعض، وخلق 

، وأيضا GACع إيجاد حلول في بيئة حيث يمكننا الحديث وليس الحديث فقط ولكن في الواق

، نحن بحاجة للتأكد فهم دورنا مع GACبين الحكومات والدوائر األخرى والمجتمعات خارج 

نحن بحاجة إلى فهم أدوارهم واحتياجاتهم، ونحن بحاجة إلى التحسين والتقوية مع  .اآلخرين

هذا شيء مهم  .لمجتمعوبقية ا GACالتحديات المتزايدة والفرص المتنامية لتعزيز العالقة بين 

 .جًدا بالنسبة لنا

لن يكون من السهل، ولن أكون قادًرا على القيام  .وكما قال عماد، سيكون هذا نوع من التحدي

 -بذلك وحدي، لذلك أنا بحاجة لكم جميعا هنا، أولئك الذين صوتوا لي، والذين لم يصوتوا لي 

احد، فإننا لن ننجح ولن يكون ذلك سيًئا فقط ألنه إذا لم نعمل كفريق و -وأنا ال أقول أن؛ أعني 

 .، بل ربما ال يكون جيًدا بالنسبة لبقية اإلنترنت والمجتمع سواء GACبالنسبة لـ

لذلك فهذه هي الروح التي أنميها، من أين أتيت، وما أتمنى أن يساعدنا في الفترة المقبلة 

 .لمواجهة التحديات التي نواجهها بنجاح

الحكومة السويسرية، كما قلت،  .بمالحظات قليلة عملية بشأن قضايا عمليةوأود إنهاء خطابي 

وكما ذكر أيًضا من قبل وزرائنا والرئيس السابق، ملتزمون تماما بوضع الموارد الالزمة لهذه 
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لقد اتخذنا خطوات ألضع  .أنتم بحاجة إلى معرفة أننا إدارة صغيرة .المهمة تحت التصرف

في مهامي في حكومتي، في عدد من المنتديات األخرى اإلقليمية  نفسي في حالة تم انتخابي

قمنا بذلك مع  .والدولية أحدها حيث أمثل سويسرا، والتي تعد تحدًيا كبيًرا لنا كإدارة صغيرة

وجهة نظر القيام بهذه العملية التشغيلية بعد اجتماع مراكش في فبراير وأن نكومن جاهزين 

 .للقيام بذلك في ذلك الوقت

سنفعل كل ما بوسعنا  .إخبارنا مؤخًرا بقرار الرئيس الحالي للمغادرة في نهاية هذا االجتماع تم

،إذا لزم األمر، لنكون على استعداد قبل نهاية اجتماع مراكش، ولكن بالنسبة إلدارتي، فببساطة 

أود أن تالحظوا  .ال يمكن أن تسمح لي بترك جميع المسؤوليات والمهام بحلول يوم الجمعة

 .ذلك

وربما هذا هو العمل الجماعي األول الذي نحن بصدد االنخراط فيه كفريق  -لذلك نحن بحاجة 

واألمانة العامة، كال من األمانة،  GACواحد من جميع المسؤولين القادمين والراحلين مع بقية 

 .لعمل من اآلن وحتى شهر فبراير  GACللعمل معا إليجاد حل لـ

ن أنتهي قائاًل لكم أنني أتطلع دوًما للعمل معكم في وظيفتي الجديدة أشكركم على فهمكم، وأود أ

 .وشكًرا لكم على انتباهكم .GACفي نفس الفريق، الذي هو 

 .شكًرا

 

 .حظ سعيد لكم جميًعا .شكرا جزيال على هذه الكلمات، توماس :الرئيسة درايدن

 .وسوف نبدأ 4:11الساعة برجاء العودة  .لذا األن سنحصل على استراحة الغداء .حسًنا

 .شكًرا
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