
 GAC ARانتخاب نواب رئيس  -لوس أنجلوس 

 

فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص يمكن أن . وورد/وثيقة نصيةما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى : مالحظة

وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ . يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية

 .كسجل رسمي

 GACانتخاب نواب رئيس  -لوس أنجلوس 
  م بالتوقيت الصيفي للباسيفيكي 11:11م إلى الساعة  13:31من الساعة  – 4141 ،أكتوبر 41الثالثاء، 

ICANN - لوس أنجلوس، الواليات المتحدة األمريكية 
 
 
 
 

 .سوف ألقي عليكم كلمة االنتخاب مرة أخرى .هال اتخذتم أماكنكم من فضلكم. مرحًبا بكم جميًعا :توكر-سكوتميشيل 

 .برجاء الجلوس من فضلكم

ستصوتون  .وهناك ستة مرشحين .GACسنصوت ظهر اليوم على انتخاب نواب رئيس لجنة 

ب على ستة أسماء، نفس تحتوي ورقة االنتخا .النتخاب ثالثة نواب رئيس من بين هؤالء الستة

كل ما  .ستصوتون النتخاب ثالثة .وبها ستة أسماء .مربع بجانب االسم .طريقة الورقة األخيرة

كل ما عليك هو وضع  .وال يجب أن تضع ترقيًما .عليك هو وضع عالمة على ثالثة مربعات

أو قلم مرة أخرى، سواء استخدام قلًما عادًيا أو قلم رصاص  .عالمة على ثالثة مربعات

 .اجمع ورقة االقتراع الخاصة بك هنا بنفس الطريقة التي تمت صباح اليوم .طباشير، ال يهم

 .مرة أخرى، يجب أن تعطيني اسمك .مرة أخرى، يجب أن تعطيني اسم بلدك .واقترب مني

إذا أردت  .وتجري اختيارك .وتذهب إلى الطاولة .مرة أخرى سوف أستخرجها من القائمة

بمجرد أن تقوم باختياراتك الثالثة  .عن الطاولة بورقة االقتراع، فال بأس بذلك أبًداالسير بعيًدا 

وبعد ذلك تضعها في الصندوق األحمر  .قم بطي ورقة االقتراع --عالمة، عالمة، عالمة  --

لكنني ألن أعدها ظهر اليوم، ألن  .وبعد االنتهاء، مرة أخرى، سوف أخرجها وأعدها .الكبير

إذن سوف أقوم بعدها  .اإلدارة يجري اآلن ويجب أن أتواجد من أجل ذلكاجتماع مجلس 

وسوف أعلن عن الفائزين خالل الجلسة المجدولة في جدول  .وحسابها مساًء أو صباح الغد

 .غًدا، قبل أن ننتقل إلى البيان الرسمي مباشرة 44:31األعمال، أعتقد أن ذلك في 

 .دة فقط بدون نومأمامكم ليلة واح .معذرة، أيها المرشحون

 .إيران هل لدى أي شخص أية أسئلة حول العملية؟

 

من  ICGيجب أن يحضر خمسة أعضاء  .ليس سؤالي حول اإلجراء .نعم، سيدتي الرئيس :ممثل إيران

GAC  وأتمنى أن نطلب منكم عما إذا كان بإمكانكم  .41:11اجتماًعا آخر في تمام الساعة

 .وبعد ذلك المغادرة ألننا يجب أن نكون في ذلك االجتماع التكرم بإعطائنا الفرصة للتصويت

 .شكًرا



 GAC ARانتخاب نواب رئيس  -لوس أنجلوس 

 

   3من  4صفحة 

 

  .نعم، لبنان :توكر-ميشيل سكوت

 

لقد سنحت لنا الفرصة  .أنا أعلم أن هذا سوف يمثل فارًقا اليوم، لكن ذلك فقط من أجل السجل :ممثل لبنا

 .التصويت لثالثةوأعتقد من غير المناسب أن نطلب من كل دولة أو كل ممثل  .للتعليق من قبل

 .شكًرا .صوت واحد، مرشح واحد .في المرة القادمة سيكون هنا واحد فقط

 

 .البرازيل .نعم تعليقات؟ أية أسئلة أخرى؟ :توكر-ميشيل سكوت

 

لما أنتم بحاجة إلى هذا القدر من الوقت لإلعالن عن النتائج بما أن  .نعم، لدي سؤال وفضول :ممثل البرازيل

 سوف تكون بالتصويت بصوت واحد؟عمليات االقتراع 

 

 .لدي الكثير من األعمال .المسألة تتعلق بتوافر الوقت أمامي إلجراء عملية تعداد األصوات :توكر-ميشيل سكوت

وعلى صعيد جدول  .يجب أن أكون هنا من أجل اجتماع مجلس اإلدارة بعد ذلك مباشرة

كان هذا قراًرا يتعلق بجدول  .مالاألعمال، لدينا أماكن خاصة نريد وضع ذلك في جدول األع

 .األعمال أصدره فريق القيادة

 .آه، نعم. ال بأس .هذا جيد ال؟ أية أسئلة أخرى؟ 

 

 إذا كنت قد اعتذرت عن حضور اجتماع مجلس اإلدارة، هل كنا سنحصل على النتائج اليوم؟ :يتعذر تمييز الصوت

 

 .شكًرا .هذا القرار ليس بيدي :توكر-ميشيل سكوت

 .لنبدأ .إلى العمل لنعد
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   3من  3صفحة 

 

هل  .الدعوة األخيرة هل هناك أي شخص آخر يريد التصويت في انتخابات نواب الرئيس؟ :توكر-ميشيل سكوت

 .أغلق االنتخاب .ال بأس هناك أي شخص آخر يريد التصويت في انتخابات نواب الرئيس؟

هيذر لذلك هذا ما قالت  .1:11سوف تستأنف اجتماعها في تمام الساعة  GACأعتقد أن 

 .دقيقة للقيام بما يحلو لكم 41أمامكم 

 

سوف يعود الرئيس عاجاًل من أجل استئناف العمل في  .هل لي بأن أحظى باهتمامكم .شكًرا :يتعذر تمييز الصوت

إذا أمكنني أن أطلب منك، رجاًء، سوف تعود هيذر قريًبا جًدا  .برجاء عدم الذهاب بعيًدا .1:11

 .1:11الستئناف الجلسة في 

 

قلنا في جدول األعمال أن  .إال خمس دقائق 1:11الساعة اآلن  .معذرة، أيها السيدات والسادة :توكر-ميشيل سكوت

لذا إذا كان هناك من يرغب في اإلدالء بصوته سريًعا إذا  .1:11التصويت سيفتح حتى الساعة 

من  14/4على النص، لم يكن قد صوت مسبًقا، فيمكنك االقتراب من الطاولة والتصويت اآلن 

 .الدقيقة

 .شكًرا جزياًل .انتهى التصويت. مساًء 1:11الساعة اآلن  

 

 

 

 [نهاية النص ] 


