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. رغم أن التدوین النصي دقیق إلى حد كبیر، فقد wordفیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف مالحظة: 
یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف 

 إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي. الصوت األصلي،

 بشأن تنفیذ رموز الدول ذات الحرفین  GACاجتماع  –مراكش 
 بتوقیت أوروبا الغربیة 14:30 إلى 14:00من الساعة  – 2016مارس  9األربعاء، 

 | مراكش، بالمغرب 55رقم  ICANNاجتماع 
 

 

لدینا القلیل من العناصر الباقیة في  أشكركم جمیًعا على االجتماع مرة أخرى. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

ھناك بند موضوعي  جدول األعمال التي سنحاول العمل من خاللھا بعد ظھر ھذا الیوم.

 03:00واحد قبل احتمالیة أخذ استراحة إلعداد المشروع، ثم نعاود االجتماع في الساعة 

 ان، لمراجعتھ في القراءة األولى.تقریًبا، أو أًیا ك

 ، إذا كان صحیًحا.22أعتقد أنھ الموضع رقم  -لذا فإن المسألة التي نبحث فیھا اآلن ھي 

 وتعد فھي تدور حول الرموز المكونة من حرفین على المستوى الثاني، حول تنفیذ ھذا.

من  مع عدد GACو ICANNھذه أیًضا مسألة حیث أجرینا اتصاالت متكررة بین 

 التوصیات.

لذلك  لدیك بیان مختصر في أبحاثك وأوراقك اإلعالمیة، وھي تعتبر شاملة إلى حد ما.

سوف أبدأ في إعطاء الكلمة لجیما لكي تعرض ھذا األمر، ومن ثم ُنجري النقاش الذي 

 نأمل أن یؤدي بنا إلى فھم أفضل حول بعض المسائل المعلقة بشأن ھذه الخطوة.

 شكًرا.

 جیما.     

 

 طاب مساؤكم. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  جیما كامبیلوس:

إذا تذكرتم مشورتنا في دبلن، فإن ھذه لیست المرة األولى التي خاطبنا فیھا استخدام 

ولكن لتحدید المشھد لیس إال،  الجدید. gTLDاألسماء المكونة من حرفین في برنامج 

ا في دبلن في شھر أكتوبر من العام وسوف أذكر باختصار شدید المشورة التي قدمناھ

 الماضي.
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من  Specificaiton 5لتنفیذ وثیقة البند  ICANNذكرنا إن اإلجراءات التي اتخذتھا 

ثم طلب المجلس حل المسائل  السابقة. GACاتفاقیة التسجیل لم تكن متسقة مع نصیحة 

 وأشرنا أیًضا ھم.التقنیة بحیث یمكن أن یكون من السھل على الحكومات إیجاد اعتراضات

بغض النظر عن األسباب  -إلى أنھ ینبغي أخذ جمیع التعلیقات التي أدلت بھا الحكومات 

 في االعتبار الكامل. -

 -وبعد دبلن، سوف تكون المستجدات الصادرة عنھا أول ما نعقد بشأنھا ندوة أو ویبینار 

أو أمًرا واحًدا  -ق مختلفة وفًقا لمناط -إنني ال أتذكر ما إذا كان ھناك أمرین مستجدین 

حول تكوین شبكة الویب  GACالطالع أعضاء  ICANNعن طریق موظفي  -فقط 

والمسائل التقنیة التي اعتقد  والعملیات الجدیدة لدیھم الستخدامھا في تقدیم معارضاتھم.

 .أنھ تم حلھا بقلیل أو كثیر، ومما ال شك فیھ اآلن أن نموذج العمل أصبح أسھل لالستخدام

 لذلك یتم تبسیط الویب ینار ونموذج ویب الجدید. وھذا ھو أول األشیاء الجدیدة.

إذا كنت أحد جھات االتصال  -وأما األمر الجدید الثاني الذي قد تكون حصلت علیھ 

ھو أن  - GACالمسؤولة عن إشعارات الطلب الجدید الذي یتم نشره على موقع ویب 

ICANN ن ھذه العملیة، وأنھا طلبت من مشغلي السجل الذي بدأت في المرحلة التالیة م

یدیرون العالمات أو النطاقات العلیا التي تلقت تعلیقات من الحكومات لتقدیم خطط 

 التخفیف فیما یتعلق بتناول وتبدید تلك المخاوف التي أعربت عنھا الحكومات.

أبریل، ینبغي طرح  25لذلك بحلول  یوًما لتقدیم خطط التخفیف. 60وقد أعطت فترة تبلغ 

 .ICANNخطط التخفیف ھذه على 

ثم سیأخذون خطط التخفیف وتعلیقات الحكومات في اعتبارھم لوضع معاییر تقییم مخاوف 

الحكومات، كما سیطرحون تلك المعاییر للتعلیق العام التخاذ قرار نھائي بشأن كیفیة 

 تلك السنة.وسیكون ذلك أیًضا في  التعامل مع التعلیقات الواردة إلیھم.

ال أتذكر جیًدا ما إذا كان في إشعار البرید اإللكتروني نفسھ أو في إشعار  -وفي ھذا الشأن 

 -تنتمي  -الثمانیة ثنائیة األحرف  -منفصل، ولكنھم أخبرونا بأن ھناك ثماني عالمات 

 -سبق رفضھا ألنھا غیر مرتبطة بااللتباس  -إلى الثمانیة بلدان سابقة  -على ما أعتقد 

 االلتباس المحتمل مع اسم بلد أو إقلیم.
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واألمر الجدید الثالث الذي أردت أن أشاطركم إیاه یتمثل في أنھ تلقینا في اآلونة األخیرة 

الصادرة في دبلن، والتي تتضمن  GACبالًغا من مجلس اإلدارة الذي یتناول مشورة 

 رًدا على مشورتنا بشأن ھذه المسألة.

 تعلیقات الحكومات قد تؤخذ في الحسبان بشكل كامل، ولكن في ینص مجلس اإلدارة على أن

 GACوقد ذكروا بشكل واضح للغایة أنھم ال یقبلون مشورة  اعتبار أنھا ترتبط بمعاییر االلتباس.

 للنظر في تعلیقات الحكومات عندما ال تتعلق بااللتباس، ألن ھذا ھو المعیار الذي ینطبق على

 من اتفاقیة التسجیل، وبشكل أكثر تحدیًدا أو على نحو أدق Specificaiton 5وثیقة البند 

 في الجزء الثاني أو اإلجراء الثاني الذي كان ُیتبع للسماح بإصدار أسماء ثنائیة األحرف.

سوف یدور الویبینار على  إًذا، ھناك ثالث موضوعات أساسیة بحاجة إلى مناقشتھا.

 -بلة من إصدار أسماء ثنائیة األحرف الموضوعات الفنیة والشروع في المرحلة المق

 ستجبنا لبیانولقد ا وحقیقة أنھ تم بالفعل رفض التعلیقات الثمانیة المتعلقة بالعالمات الثمانیة.

GAC  في دبلن بما یفید أنھم لم یقبلوا مشورةGAC  فیما یتعلق باألسباب أو األساسیات

لنسبة لجمیع با -بالنسبة لغیر ذلك  الخاصة بالتعلیق متى كانت ال تتعلق بااللتباس، ولكن

 فإنھم یأخذونھا في الحسبان على نحو كامل في تعلیقات الحكومات. -الحاالت األخرى 

 وسوف وإنني أخبركم بأنھ مطروح للنقاش. لیس لدینا اآلن سوى ھذه الحالة. -وحتى اآلن 

 أعید الكلمة إلى رئیس الجلسة لمواصلة الحدیث.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

نھ أل -التي تعد واحدة من الحاالت التي لم یتم اتباعھا  -نظًرا ألن معنا ممثل عن نامیبیا 

لم یشیروا إلیھا، إذا تم إخباري على نحو صحیح، فلم تقدم مرجًعا (متعذر تمییزه) إلى 

ھنري، ھل یمكنك أن تقدم تقریر سریًعا عن الوضع لدیك بحیث  سلسلة من االلتباسات.

 الوضع الملموس في الجھة التي یحدث فیھا ھذا.نفھم 

 ومن ثم ھل تقدیم تقریًرا سریًعا عن وضعك في نامیبیا فیما یتعلق بھذه المسألة.

 شكًرا.
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المخاوف التي لدینا اآلن  -كما تعلمون  -أردت إثارة  -نعم، لقد أثرت  شكًرا لك، توماس.  ممثل نامیبیا:

 بعد رفض معارضاتنا.

رغم أنھ على ما  -إنني أطلب اآلن تبریًرا لما حدث ھذا على أساس الوعود التي تم قطعناھا 

 خرىاتفاقیة التسجیل ومن بعدھا العملیات األ -یبدو اآلن أن في التفاصیل الدقیقة في واالتفاقیة 

 .للرفض الحالي على أساس معاییر االلتباس ICANNیبدو أن ھناك مبرًرا من جانب  -المتبعة 

لقد اكتشفت اآلن أنھ لغایة في الصعوبة أن تشرح وتواصل التحفیز على ما یتعین علینا 

القیام بھ نظًرا ألننا ال زال لدینا وجھات نظر قویة بأن مشورتنا أو اعتراضنا بناًء على 

اتفاقیة السجل وفھمنا العام ینبغي أن تقدم عملیة یمكن للسجالت أو المتقدمین أن یشاركوا 

بشأن ھذه المسائل وبشأن االعتراضات،  GACذلك الحكومة من خالل ممثل فیھا وك

ولكن ھذا لم یتم  لذلك قد یكون ھناك توضیحات، وربما تم تجنب المزید من سوء الفھم.

 لم ترد تلك النقطة. -حالًیا 

إننا اآلن في مرحلة حیث نسأل ما إذا كانت ھناك أیة احتماالت حالًیا، بعد ھذا الرفض، 

اذا كانت ھناك إمكانیات لربما ننظر في االعتراضات وربما ندخل في مناقشة وما 

لإلسھاب فیھا، ألننا نرى أن معارضاتنا نوًعا ما تشیر بشكل ضمني إلى بعض االلتباس، 

إذا أن ھناك حاجة إلى  وعلى ما یبدو أن ھذا ھو المطلوب. ولكن بشكل غیر واضح.

 لدول من حیث االعتراضات.اإلعالن صراحة أن ھناك التباس من ا

ومن ثم سوف نرغب في الحصول على مزید من المعلومات بشأن الخطوات المستقبلیة 

التي یمكننا القیام بھا حالًیا، من حیث ربما المزید من التوضیح أو إجراء المزید من 

المشاورات أو أي عملیة طعن الحقة ألن ھذه تعد إحدى الحكومات التي نتعامل معھا 

  ولكنني أعتقد أنھ قد یكون ھناك غیرھا الكثیرین. اآلن،

ومما ال شك فیھ أننا الثمانیة على وجھ التحدید الذین تمت اإلشارة إلینا وذكرنا، ولعل ھذا 

القرار وكذلك الزمالء یمكن أن یعطونا المزید من المعلومات األساسیة ومزید من 

 ینا القیام بھا.التوضیح من حیث الخطوات المستقبلیة التي یتعین عل

 شكًرا.
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 شكًرا جزیالً لكم. الرئیس شنایدر: 

  وكما الحظتم، لدینا سایروس، الذي شرفنا بحضوره الیوم لینظر معنا في ھذا األمر.

أن أعطي لك الكلمة حتى یمكنك شرح من جانب  -إذا سمحت  -لذلك ھل یمكنني 

ICANN كان ھناك حل لتلك الحاالت  كیف نواصل وربما تعطینا رأیك أیًضا بشأن ما إذا

التي على ما یبدو أنھ قد حدث بعض من سوء الفھم بشأن اإلجراءات أو بشأن األساس 

المنطقي العتراض الحكومة اإلصدار ومن ثم ربما تساعدنا على إیجاد حل لھذه الحاالت 

 التي تبدو إشكالیة.

 ا جزیالً لكم.شكرً  لذا نشكرك على تبادل أفكارك وأسالیب عملك معنا، سایروس.

 

  شكًرا لك، سیدي الرئیس. سایروس نمازي: 

إنني عضًوا في قسم النطاقات العالمیة  الكرام، أدعى سایروس نامازي. GACأعضاء 

GDD  لدىICANN.  بإصداریتمثل جزء من مسؤولیتي في التعامل مع العملیة الخاصة 

أیة  ا للمساعدة في الرد علىوإنني أقدر فرصة وجودي معكم ھن رموز ثنائیة األحرف.

 أسئلة أو تعلیقات، وذلك لتحسین فھم بعض المسائل والمخاوف التي أثیرت طوال العملیة.

ولكي أمنحك بعض من المعلومات األساسیة عن ھذه العملیة برمتھا، ھناك نوعان من 

یتمثل أحدھما في حظر أي اتجاه معین من مجلس  الحقائق یجب أخذھما في االعتبار.

اإلدارة، كما تعتبر لغة اتفاقیة السجل النوع التوجیھي السائد للموظفین للمتابعة في 

ال سمیا، یتم التعامل مع إصدار العالمات ثنائیة األحرف في وثیقة البند  المستقبل.

Specificaiton 5 .من اتفاقیة السجل 

فیما یتعلق  -مثل جیما وغیرھا  - GACإننا ُنجري اتصاالت متكررة مع ممثلین عن 

وتحقیًقا لھذه الغایة، في أغسطس من العام الماضي،  بفھمنا ونھجنا الذي ننوي اتباعھ.

نشرنا عملیة بأننا نعتزم المتابعة نحو معالجة طلبات السجالت إلصدار الرموز المكونة 

  من حرفین التي یریدون إصدارھا.
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إال أنھ ینتج عن أي منھا تغییر  نظًرا ألنھ قد یكون ھناك بیان باستجابات مجلس اإلدارة،

 كبیر في مسار العمل الذي شرعنا في القیام بھ.

فضالً عن رسائل البرید اإللكتروني والتحدیثات التي  -وكما ذكرت جیما، إننا أیًضا 

 قدمنا ندوتین الستیعاب مناطق زمنیة مختلفة لممثلي الحكومات المختلفة. -نوفرھا على موقعنا 

 فیھ بشكل معقول إلى حد ما، موضحین العملیة التي یتعین اتباعھا.وقد كان شاركنا 

وقد وضعنا أیًضا حًدا بغرض أن یكون منخفًضا إلى حد ما بالنسبة للحكومات في 

االعتراض على اإلصدار الفوري لرمز البلد المقابلة في الرموز المكونة من حرفین، 

 ا.والتي كانت بالفعل تلتبس مع رمز البلد المحددة لھ

وقد قمنا بذلك حتى ُیجرى حوار ھادف وموضوعي بین السجالت التي ترغب بالفعل في 

، والمجتمع، وكذلك، بطبیعة ICANNاستخدام ھذه الرموز المكونة من حرفین، ومؤسسة 

 الحال، البالد المقابلة للوصول إلى حل ذي معنى.

إذا لم تخني  -دیسمبر  5في وتحقیًقا لھذه الغایة، أغلقت المرحلة األولى من ھذه العملیة 

صل و ، وبعد ذلك جمعنا ونظرنا في كافة التعلیقات التي تلقیناھا.2015من عام  - الذاكرة

إنني ال أتذكر العدد الدقیق، ولكن قرابة  ، أو نحو ذلك على ما أعتقد.48إلى  مجموعھا

 منھا. 50

استوفت  -ذكرت جیما سابًقا  كما -وبعد النظر في جمیع التعلیقات التي تلقیناھا وتحلیلھا 

إنني أركز على  عدد كبیر منھا الحدود الدنیا لمعاییر االلتباس ضد رمز البلد المقابل.

عن طریق لغة اتفاقیة السجل، وثیقة البند  -مرة أخرى  -"المقابل" ألنھ یتم توجیھ ذلك 

Specificaiton 5. .ا تلك المعاییر  ولم یستوف ثمانیة منَّ

أن أسلط الضوء علیھم عن طریق عدم استیفائھم معاییر االلتباس، وھذا ال وأرید اآلن 

لقد حددنا في الواقع تلك العالمات الثمانیة ثنائیة  یعني ھذا أننا لم نضعھم في الحسبان.

األحرف لمسارات العمل المالئمة، مما یعني أنھ ربما لو كان ھناك مسائل ومخاوف بشأن 

رغوب واشیاء أخرى من ھذا القبیل لنقطة استخدام جھة البرید االلكتروني غیر الم

 االتصال الخاصة بالسجالت وھلم جرا.
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في مرحلة تتطلب من مشغلي السجل أن  -كما بینَّا مجدًدا في وقت سابق  -لذلك إننا اآلن 

أبریل  24ولكن حتى  -ال أتذكر تاریخ البدء المحدد  -یوًما تبدأ من  60یكون لدیھم فترة 

 بشكل أساسي ویقترحوا تدابیر لتخفیف االلتباس.لیعودوا 

وھذه ھي العملیة التي نحن بصددھا، لقد حصلنا على تعلیقات جیدة من بعض الزمالء 

، فیما یتعلق بعمل أداة على شبكة اإلنترنت لھذه العملیة على وجھ الخصوص، GACفي 

ما نحن بصدده اآلن  ولكن ھذا نشكركم على ذلك. توفیر تحسینات من أجلھا. -لتحسینھا 

 بصفة أساسیة.

تعتبر تلك العالمات الثمانیة ثنائیة األحرف التي لم تستوف معاییر االلتباس على الطریق 

 لیتم إصدارھا في تاریخ المستقبل القریب.

 إًذا شكًرا.

 

ن وھذا یظھر أنكم قمتم بالكثیر م شكًرا جزیالً سایروس لتوضیح ھذا األمر معنا. الرئیس شنایدر: 

 المحاوالت إلیجاد حل مناسب.

 - GACأعتقد أن الكلمة مفتوحة اآلن لتوجیھ األسئلة أو التعلیقات إلى سایروس أو إلى 

 .GACأعضاء 

 نعم، ممثل إیران، تفضل.

 

  شكًرا لِك، جیما. شكًرا لك، السید نامازي. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل إیران: 

منذ اللحظة األولى التي  جابة التي تم تقدیمھا لم تكن مقنعة.اإل ھذا السؤال أثرناه من قبل.

یأتي فیھا الطلب، إذا لم تتفاعل الحكومة المعنیة، فھل عدم التفاعل ھذا یعني اتفاق ضمني 

 أو أننا بحاجة إلى الحصول على رد صریح من تلك الحكومة؟



 AR   بشأن تنفیذ رموز الدول ذات الحرفین GACاجتماع  –مراكش 

 

 21من  8صفحة 

 

ن معنیة للعدید من تلك ھي المرحلة التي قد ال تمثل قلق لبعض الزمالء، ولكن قد تكو

لقد أثرنا ھذا السؤال ونود أن نؤكد من جدید على أنھ أمًرا غایة في  البلدان النامیة.

األھمیة، وھو أنھ سواًء كان لدینا رًدا معیًنا أو لیس لدینا رد أو لم نرد أو في حالة غیاب 

 الرد فإن ھذا یعني االتفاق الضمني، وھذا یعني أنھ ال تعلیق.

 شكًرا.

 

  شكًرا. ئیس شنایدر: الر

 سایروس، تفضل.

 

اإلجابة على ھذا السؤال باختصار تتمثل في أنھ، نعم، لدیك بالفعل  نشكركم على السؤال.  سایروس نمازي:

الحق على االعتراض على إصدار طلب إلصدار رمز مكون من حرفین یخص رمز 

االلتباس مع رمز دولة إیران، على وبالطبع یحتاج االعتراض إلى استیفاء معاییر  الدولة.

 سبیل المثال، في ھذه الحالة.

 

سایروس نامازي سایروس نامازي إذا لم ترد،  ھذا ھو سؤالي. إذا لم ترد، ماذا یحدث؟  ممثل إیران:

 فسوف یتم إصدار رمز البلد.

 

لدینا مشكلة مع ھذه الموافقة  عدم الرد یعني الموافقة؟ إًذا لدینا مشكلة خطیرة بشأن ھذا.  ممثل إیران:

بل في العدید من المناطق األخرى، تعرض ھذه المسألة مصالح  لیس فقط ھنا. الضمنیة.

العدید من البلدان التي ال تملك القوى البشریة والموارد للخطر المحقق، وذلك بسبب 

 سؤولیةالمجال، والتغیرات في التنظیم، والتغیرات في م -العدید من المسائل األخرى 

والنقطة المفقودة أن األمر یبدو  األشخاص، من وزارة إلى أخرى، ومن منصب إلى آخر.
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للتدخل عن طریق مصدر االتصال  ICANNبمثابة تدریب، ونحن بحاجة إما الستخدام 

ولكننا  مع جھة االتصال وإما عن طریق تذكیر جھة االتصال، وھلم جرا، وھكذا دوالیك.

 عدم الرد على الفور بعد الموعد النھائي یعني الموافقة. لسنا مرتاحین بشأن أن

 شكًرا.

 

قد أعربت في وقت سابق عن خیبة  GACحسًنا، صحیح أن  شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

أملھا، إذا جاز لي القول، ألنھ لم یتم اإلعداد أو وضع العملیة بطریقة تسھل الحیاة قدر 

  من ذلك، تم إعدادھا بطریقة أسھل من أجل السجالت.وبدالً  اإلمكان للحكومات.

 وھكذا فقد تم إعداد ھذه لقد عقدنا مناقشة من قبل، وكان ھناك تبادل لبعض وجھات النظر.

 لقد دونَّا بالفعل مالحظات بشأن خیبة األمل ھذه لبعض الوقت. العملیة بالطریقة المعتادة لھا.

یسبب في بعض األحیان التباس لعملیة مماثلة  ھناك شيء -ومع ذلك، یجب القول بأن 

فیما یتعلق باحتمالیة إطالق أسماء البلدان، ولیس رمز البلد ولكن أسماء البلد، التي تعتبر 

من العقد، وقد تم على العكس من ذلك، أو  Specificaiton 5أیًضا ضمن وثیقة البند 

عن توقعھا بأن  -بعد ھذه التجربة مع رموز البلد  -بوضوح  GACعلى األقل أعلنت 

 ICANNوذلك لتسھیل ھذا على  -دعونا لھا  -وكما تذكرون، لقد جمعنا قائمة  یتم العكس.

للتعبیر عن وجھات نظرھم بشأن إطالق  GACوالسجالت، وقد دعونا جمیع أعضاء 

التجاریة ولكن  TLDsمة ، أو كبدیل لھا، فقط من أجل عالTLDsأسمائھم على جمیع 

كانت ھناك احتمالیة كبیرة للحصول  -وتلك التي لم یتم الرد علیھا  لیس للبعض اآلخر.

تم إرسال الرغبة لیس فقط ألعضاء  -، وبالفعل كانت القائمة GACعلى رد من أعضاء 

GAC  ولكن لجمیع الحكومات، بما في ذلك أولئك الذین لیسوا أعضاًء فيGAC.  وقد

التي بدورھا عرضتھا على الجمھور، وذلك  - ICANNتلك القائمة بعد ذلك إلى  سلمنا

ھناك توقع واضح للغایة بأنھ إذا  بشأن أسماء البلدان. ICANNللقیام بشيء أفضل مع 

ولكن العملیة األخرى  لم یتم الرد، فإن الوضع االفتراضي سوف یكون عدم اإلطالق.

 لم تكن ھناك أي وسیلة بالنسبة لنا للتأثیر على ھذا بعد اآلن. كانت قبل سابق، وقد تمت بالفعل.

 سایروس، ھل تود التعلیق على ھذا؟
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 أود فقط العودة إلى السؤال المطروح من ممثل إیران. نعم. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  سایروس نمازي:

أنھ ربما أعني،  .ICANNلقد تم إعداد العملیة للتسھیل على مشغلي السجل أو موظفي 

یمكننا مناقشة ما إذا كان ھناك طریقة أفضل للقیام بذلك أم ال، ولكن فقط لتلخیص العملیة 

یوًما بشكل أساسي  60التي نتوقع أن یتم اتباعھا، تحصل الحكومات على مدة تصل 

ھناك طرق مختلفة یمكنك بھا البقاء على اطالع  .ICANNلإلبالغ عن اعتراضھا إلى 

كنك االشتراك في البرید اإللكتروني بحیث إذا استالم طلب ما، یتم یم بالمستجدات.

وبالطبع ھناك موقع ویب یمكنھا تلخیص  إخطارك دائًما عن طریق البرید اإللكتروني.

وبصراحة تامة، كما ذكرت في وقت سابق، یتم تحدید  كل ھذه الطلبات في طلب واحد.

ما تحتاج إلیھ كل حكومة ھو العودة  كل حد اعتراض منخفًضا للغایة من وجھة نظري.

 وذكر، "أعترض ألن ھناك التباس تجاه رمز بلدي".

وال أعتقد أن ھذا یتطلب عبء ضخًما، كما تعلم، یعود الكثیر من الموظفین في الحكومة 

وفي حالة وجود مشكلة في  بل ھو حد بسیط إلى حد ما ینبغي تحقیقھ. للعمل على ذلك.

 لد، فإن كل ما علیك القیام بھ ھو االشتراك في البرید اإللكتروني.ذلك بشكل عام مع أي ب

یوًما للرد علینا، وبعد ذلك یفترض أن تكون دخلت على المسار  60لدیك ما یصل إلى 

 الصحیح للعملیة.

 أرجو أن یكون ھذا مفیًدا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. ممثل فلسطین ثم ممثل إسبانیا. -أنا ال 

 

 من فضلكم، أود التحدث باللغة العربیة.  ممثل فلسطین:

 .GACقد تكون أسئلتي متأخرة ألنني قد انضممت مؤخرا إلى  في البدایة، أعتذر.



 AR   بشأن تنفیذ رموز الدول ذات الحرفین GACاجتماع  –مراكش 

 

 21من  11صفحة 

 

في رأیي یعتبر النطاق المكون من حرفین مربًكا للغایة  .ICANNوسؤالي موجھ إلى 

نظًرا لوجود عدد كبیر من  ألنھ بمثابة مشكلة بالنسبة للسجالت والمسجلین DNSلقطاع 

 النطاقات التي تم التفاوض علیھا في العام الماضي.

إننا ھنا نناقش النطاقات المكونة من حرفین، وھذا یمثل عبًئا إضافًیا بشأن جمیع نطاقات 

 المستوى األعلى، وكذلك بشأن رموز البلدان.

 صول على إجابة لھا.ھذه متأخرة، ولكنني جئت للتو، وأود الح -أسئلتي  -ربما تبدوا 

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

أعتقد أنھ لتوضیح األمر، فإن المسألة التي نحن بصددھا ھي  شكًرا لك على السؤال.  سایروس نمازي:

للدولة، بطبیعة  ccTLDإطالق رموز مكونة حرفین على المستوى الثاني، بینما، تعمل 

ھل سؤالك  لذا إنني غیر متأكد مما إذا كنت قد فھمت سؤالك. الحال على المستوى األعلى.

ولكنني غیر متأكد مما إذا كان المستوى  مرتبط بالمستوى األعلى أم المستوى الثاني؟

وإذا كنت قد أسأت فھم  الثاني ینتج ھذا المستوى من العبء على مشغل رمز بلد معین.

 سؤالك، فأخبرني.

 

 ود أن أطرح عدة أسئلة متنوعة في طبیعة كل منھما.وأ شكًرا.  ممثل إسبانیا:

فیما یتعلق بالعالمات الثمانیة التي نتطرق إلیھا بالفعل، فإنھ نظًرا لعدم وجود استنتاج 

بشأن للعالقة بین االعتراض على االلتباس المحتمل واسم البلد، ونظًرا ألنھا تسیر على 

ل ھناك أي خیار آخر سوى استخدام ھذه المسار نحو إصدارھا إال ألنھا لم تصدر بعد، فھ

لھذه البلدان لتوفیر المنطق  ICANNالنقطة وإساءة استخدامھا أو استئناف اآللیات داخل 

 ألنني أعتقد أنھ في نھایة المطاف، یجب أن تكون جمیع وراء ھذا االلتباس، بشكل صریح؟

 .ھذا ھو السؤال األول د.األسباب متصلة وتم تأسیسھا بشأن االلتباس المحتمل مع اسم البل
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إنني أقر بأن نموذج الویب الوارد في ھذه العملیة قد  ویتعلق السؤال الثاني بمسألة فنیة.

ن بشكل كبیر، لدرجة أنني أجرؤ على أن اقدم اقتراح یتمثل في أنھ إذا كان من  تحسَّ

األعلى التي الممكن لبلد ما أن یصدر اعتراًضا لمرة واحدة بما في ذلك نطاقات المستوى 

وأعتقد أنھ قد یكون من  ولكن عددھم وھویة كل منھم معروفة. لم یطلب إصدارھا بعد.

یمكنك  -ولھذا  السھل إلى حد ما من وجھة النظر الفنیة أن یتم إدراجھا في القائمة.

 االعتراض مرة واحدة وأن تفقد السیطرة على الطلبات الواردة بصفة مستمرة.

أن یضعھا  ICANNالتخفیف والمعاییر التي یمكن لمجلس إدارة  ویرتبط السؤال بخطط

 في وقت الحق.

أو مشغلي السجل بالتشاور  ICANNفي رأیي، إن عدد ھائل من االعتراضات طالبت 

ھذا في الحسبان كإجراء  ICANNوأود بشدة أن تضع  مع الحكومة قبل تسجیل االسم.

ب في إیقاف أو معارضة استخدام االسم محتمل نظًرا ألن العدید من الحكومات وال ترغ

المكون من حرفین ولكن لنوع ما من االطمئنان حتى ال یتم استخدامھا بطریقة مضرة 

 للبالد أو مربكا للمستخدمین.

 ICANNویتعلق سؤالي األخیر باالستفادة الممكنة من ھذا اإلجراء الذي تم تعیینھ من قبل 

إننا نعلم بأنھ قد وردت الطلبات الخاصة  لثاني.إلصدار أسماء البلدان بموجب المستوى ا

ولقد نشرنا أننا تلقینا ھذا الجدول  بإصدار استخدامھا وبقدر ما أعرف، ال تزال معلقًة.

إنني لست واضًحا بشأن العملیة التي سیتم  -الذي أحالھ إلینا الرئیس ولكن ھذا لم یحدث 

ة التي تم تطبیقھا على األسماء المكونة من وإنني أتساءل ما إذا كانت ھذه العملی اتباعھا.

حرفین سوف یتم استخدامھا أم ال أم لدیھا تأثیر على اإلجراءات الالحقة ألسماء البلدان 

 -من اتفاقیة التسجیل بشكل دقیق أم ال  Specificaiton 5التي لم تذكرھا وثیقة البند 

 كونة من حرفین؟أال تحتوي على نفس المحتوى الذي تحتوي علیھ األسماء الم

 شكًرا جزیالً.
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أعتقد أننا سنجمع بضعة أسئلة أكثر ثم نعطك الفرصة للرد علیھا جمیًعا في وقت  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 واحد.

 -لدي مثل ھولندا، تفضل، حاول أن تكون موجًزا ألنھ 

 

 نعم، وسوف أكون موجًزا.  ممثل ھولندا:

بمتابعة تصریحات ممثل إیران وممثل فلسطین، وأود فقط أن أذكر أننا أجرینا نقاًشا 

والجلسات العامة، وھناك أیًضا العدید من الدول التي كانت  GACطویالً قبل ذلك في 

  تحث على عدم المبالغة في الحمایة على المستوى الثاني.

، واإلصدار ccTLDsمن تراث  50-أو  240وأود فقط أن أذكر أنھ ربما یكون لدینا 

العام، والذي یكون استخدام المستوى الثاني مكتمل تماًما إلجراءاتھا الخاصة، وربما 

 ُیجرى استخدام رمز البلدان في المئات منھا.

وأود أن أسأل التفویض الذي لدیھ تحفًظا قوًیا بشأن ھذا ھل واجھوا مشكالت في السنوات 

 ق.العشرین الماضیة مع ھذه التطبی

 شكًرا.

 

  شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 .WIPOلدینا بعد ممثل 

 

WIPO:  .اعتذر عما إذا كان ھذا قد ذكر مسبًقا، ولكن، ذكر سایروس أن تكون ھناك  نعم، شكًرا

وإنني أتساءل عما إذا كان یمكنك التطرق إلى ھذا  معاییر یتم الحكم بھا على االلتباس.

ما إذا كان یمكنك تأكید أنھ یمكن عرض األساس  الموضوع اآلن ببعض الكلمات أو

 المنطقي لھذا القرار عند طرحھ للتعلیق العام.
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 أو السید في الخلف؟ ھل ھذا صحیح؟ .ECOWASعلى أظن أنك ممثل  --ثم لدینا  الرئیس شنایدر: 

 

 أنا أندریاس دیامیني من سوازیالند. شكًرا لك، سیادة الرئیس. متحدث غیر معروف: 

 

 ممثل سوازیالند، وشكًرا لكم. لرئیس شنایدر: ا

 

 نعم سیدي. ممثل سوازیالند: 

لماذا ال یمكننا أن یكون  إنني أتساءل لماذا ینبغي أن یعتمد ھذا على اعتراض الحكومة؟

لى، في المستوى األع لدینا بعض االتفاقیات بشأن المستوى األعلى، ھذا المستوى الثاني.

 -، حیث ccTLDsأو  gTLDsاء التي یمكنكم استخدامھا باعتبارھا لدیكم قائمة باألسم

ال ُیسمح للمستوى الثاني أو األسماء أو الحرفین  ال ُیسمح بالنطاقات أو رموز البلدان.

ومن ثم یكون كل من  وأن تكون ھذه مجرد اتفاقیة. الخاصة بالبلدان، أن تمثل البلدان.

لماذا یجب علینا االعتماد  ذا من األشیاء المحظورة.یرید تطبیق ھذا أن یعرف تماًما أن ھ

 على اعتراض حكومي؟

كما قال ممثل إیران قبل سابق، قد ال تكون البلد في الوضع الذي یسمح لھا باالعتراض 

  ألنھ لیست على علم بھا أو لیس لدیھا الموارد أو أیا كان.

لكنني و وال أعتقد أیًضا أن االرتباك في واقع األمر یرتبط فقط بأشخاص ذلك البلد المحدد.

أرى أن ذلك یحدث حتى ولو كنت في بلد ثالث، ما لم تكن على درایة كبیرة بجوانب 

 UK. یخص المملكة المتحدة ثم رأیت .U.Kفإذا كنت تعرف أن الرمز  التقنیة لإلنترنت.

األخرى، فقد یكون ذلك سبًبا  ccTLDاألخرى أو بعض من ونقطة وبعض البالد 

لاللتباس بالنسبة للمتلقي الذي یفترض أنھ ھذا متعلق بالحكومة البریطانیة، بینما یكون 

 فعلًیا مجرد اسم نطاق مكون من حرفین یستخدمھ شخص آخر في مكان ما؟

 شكًرا.
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 شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 شكًرا. وألخیر، ممثل إیطالیا.

 

شكًرا لك، جیما على ھذا الملخص، وكذلك سایروس على الشرح  أشكرَك، أیَّھا الرئیس. ممثل إیطالیا: 

  الذي قدمتھ.

ال تعترض إیطالیا على تفویض رمز بلدنا والنطاق الثاني، ولكن أود ممارسة الحق في 

ل حالة ك تقییم تفویض تكنولوجیا المعلومات باعتبارھا نطاق المستوى الثاني على أساس

إننا نعمل على تطویر عملیة تقییم دولیة تضع في اعتبارھا لیس فقط مخاطر  على حدة.

والنظر في انتھاز  GIPLااللتباس، ولكن أیًضا اإلطار القانوني الوطني/الدولي، و

نود أن  .wineیتذكر جمیع الحاضرین مسألة  .IT.sucksالفرص، على سبیل المثال، 

ولھذا السبب،  .IT.wineحمایة المؤشر الجغرافي الخاص بنا تحت  یكون لدینا الحق في

والسجل أن تحترم موقفنا وتحرم نطاق رمز بلد إیطالیا  ICANNأرى أنھ یجب على 

 وبالنسبة إلیطالیا، فھي تعتبر مسألة حساسة للغایة. على المستوى الثاني.

وعالوة على ذلك، نود أن نؤكد على أنھ قد حصل ھذا الموقف على موافقة مع سجل 

  تكنولوجیا المعلومات.

 شكًرا.

 

  شكًرا. الرئیس شنایدر: 

أعلم أن الوقت قصیر، ولكن ربما یمكنك اآلن على األقل محاولة تقدیم بعض األجوبة 

 شكًرا جزیالً لك، سایروس. على ما سمعنا.
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 وأشكركم جمیًعا على األسئلة الجیدة التي قدمتموھا. شكًرا لك، سیدي الرئیس. زي: سایروس نما

 وبالطبع إذا لم نستطع تقدیم األجوبة اآلن، فال وسأحاول تناول العدید منھا قدر ما أستطیع.

 تترددوا في التواصل معنا في أي وقت، وسیسعدنا التوصل معكم دون االتصال باإلنترنت.

أبدأ إجاباتي بنوعین من األفكار االساسیة ربما علیكم وضعھا في االعتبار إنني أود أن 

  بینما نواصل ھذه المحادثة.

وأود أن أكرر ما سلط ممثل ھولندا الضوء علیھ باعتباره تعلیًقا یتعلق بالمخاوف التي 

الجدید بشأن استخدام ھذه الرموز المكونة من  gTLDأثیرت على األقل في عالم برنامج 

ھذا األمر في الحقیقة لیس جدیًدا مع كل ما نسمیھ نطاقات  رفین على المستوى الثاني.ح

وال تفرض تلك  الرائدة، حیث أن لدینا الكثیر والكثیر منھا. TLDالمستوى األعلى 

وھي یجري استخدامھا، وربما علیك الذھاب  الرموز المكونة من حرفین قیوًدا علیھا.

نھ ھناك عدد ال یحصى من حاالت سوء االستخدام التي من إللقاء نظرة على حقیقة أ

شأنھا أن تؤدي إلى ھذا المستوى من االھتمام لدى حكوماتكم المعنیة في تناول ھذه المسألة 

 بنوع من المستوى الذي تعاملون معھ.

إننا ال نعلم أي من الحقوق  األكثر صعوبة بالنسبة لي بحیث أنقلھ إلیكم. 2ویعتبر رقم 

ة أو المعاھدات الدولیة أو تلك التي تمنح حكومة ما فعلًیا نوًعا ما من حق الخاص

یًئا إذا رأیت ش االعتراض على استخدام حرفین من األبجدیة الالتینیة من المستوى الثاني.

ولكن ھذا لیس بالشيء الوحید  ما من ھذا القبیل ال نعلمھ، فأخبرنا بھ، حتى نعلمھ جمیًعا.

 .ICANNقل من الجانب الذي نعلمھ لدى أعلمھ أو على األ

وحتى اآلن اسمحوا لي أن انتقل بسرعة إلى األسئلة التي طرحت وأرى ما إن كنت 

 أستطیع اإلجابة على العدید منھا نظًرا للوقت المحدود المتبقي لدینا.

ر یولذا نجیب على أسئلة جیما حول العالمات الثمانیة التي تم إبالغ عنھا أنھا ال تفي بمعای

لقد مر  االعتراض، أخشى أال یكون ھناك ملجأ إلعادتھا وإعادة إدراجھا في ھذه العملیة.

لیست لدینا آلیة إلعادة طرحھ للتعلیقات ألنھا لم  الموعد المحدد، ولیس لدي أي آلیة.

 تستوِف المعاییر.
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كان السؤال الذي طرحتیھ بشأن ما إذا  شكًرا لِك على إطرائك على شبكة الویب، جیما.

  كان یمكنك بالفعل تقدیم اعتراض عام على جمیع الطلبات المستقبلیة.

 الجواب ھو ال، لیس ھناك ما یسمى حجم واحد یناسب جمیع الطلبات التي تطرأ.

ویتمثل المنطق وراء ذلك أیًضا في أننا ال نعلم ما الطلبات التي قد ترد إلینا، ففي الواقع 

قد ترد في إطار تدبیر تخفیفي مقترح بالفعل في الطلب، وعلى ما نعتقد أنھ ینبغي إیالء 

 االعتبار الواجب في مقابل الرفض الشامل.

ستطلب من مشغلي التسجیل التشاور مع  ICANNكنت قد طرحِت سؤاالً عما إذا كانت 

  جاریة.الحكومة ذات الصلة قبل أن تضع رمًزا مكون من حرفین في األعمال الت

 لیس لدي حدود قانونیة أستطیع بھا تقدیم طلب بطلب قانوني. یمكننا اقتراح ذلك بالتأكید.

وأعضاء الحكومة واألعضاء المعنیین ھنا على المشاركة في  GACإنني أشجع أعضاء 

في و عملیة التعلیق العام التي ستعقب تقدیم التدابیر التخفیفیة من قبل مشغلي السجل.

، WIPOذا ھو ما أحاول التطرق إلیھ لإلجابة على السؤال الذي طرحھ ممثل الواقع، ھ

  والذي یتعلق بالمعاییر التي استخدمناھا لتقییم االلتباس.

ھناك نوًعا من الفھم األساسي لمعنى االلتباس، ولكننا نرید المشاركة مع المجتمع ومع 

ھم مشترك ونھج واحد نأمل الحكومات المعنیة ومع مشغلي السجل من أجل التوصل إلى ف

 أن یناسب في نھایة المطاف ھذه العملیة.

كان ھناك سؤال من جیما عن عدم استخدام نفس العملیة مئة في المئة عندما نبدأ العملیة 

  نفسھا لرمز البلد.

  شكًرا. تمت اإلشارة على نحو واٍف، جیما.

األساسیات والعوائق الناجمة إني أرى أننا سوف نتعلم الكثیر من الدروس المستفادة و

تنطبق، ولكن مما ال شك فیھ أنھا مصممة خصیًصا لعملیة محددة یتطلبھا إصدار أسماء 

 الدول واألقالیم.
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أفترض أنھ یمكننا  أعتقد أنك سألت عن السبب وراء عقد اتفاقیة إلصدار ھذه الرموز.

اقیات، ولكن حتى اآلن فإن إننا نبحث عن المجتمعات التي تكون طرًفا في ھذه االتف ذلك.

القوة التي تدفعني وتدفعك وتدفع العاملین مخولة إلبرام العقد المطلوب، فضالً عن أي 

 وھذا العقد ھو ما نحن بصدده الیوم. توجیھ إضافي من مجلس اإلدارة.

أدري أي  لست أعتقد أن تعرضت لتعلیق ممثل إیطالیا الذي كان یتعلق بالحق في التقییم.

 وض بشكل مخصوص، مع كل االحترام الواجب.حق مفر

 أعود إلیك، سیدي الرئیس.

 

 أوالً وقبل كل شيء، شكًرا لكم على مشاركتكم. أعتقد أن علینا أن ندرج ھنا عبارتین فقط. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 اجل.عأعتقد كما ترون، أنھ ال تزال ھناك بعض المسائل التي نأمل أن یتم إیضاحھا في القریب ال

محوا فاس -والذي یعتبر طلًبا آخًرا یرد مع إصدار أسماء البلدان  -وفیما یتعلق باإلصدار 

ھناك  من التطرق إلى ما إذا كان ھناك حق أم ال. -لست متأكًدا  لي أن أبدأ بمسألة الحق.

، عندما كنا نناقش GACعلى األقل من وجھة نظر  شيء واحد ربما ینبغي لنا أن نتعلمھ.

كان لدیھا رأي  GACأنھ تم قطع عھًدا أو تم التأكید على أن  GACھذا البرنامج، رأت 

وربما  وھذا األمر یعود إلى الحكومات بشأن إطالق رموز بلدھا من عدمھ. في ھذا األمر.

ند بال نكون دؤوبین بما فیھ الكفایة فعلًیا لننظر إلى الطریقة التي وضعت بھا وثیقة ال

Specificaiton 5  و لم یكن ھناك تواصل كاٍف، حتى توصلنا إلى إجراء كان مرھًقا

إلى حد ما للحكومات، وخصوًصا، تلك التي ال تملك الموارد الالزمة لبذل الكثیر من 

 وأعتقد أننا تعلمنا من ذلك. االھتمام بشأن ھذه المسائل.

سماء البلدان، فإن ھناك وضًعا قانونًیا ومع ذلك، أود فقط اإلشارة إلى أنھ فیما یتعلق بأ

 واضًحا یمنح الحمایة لھذه األسماء.

ال یسمح بإصداره سواًء بموافقة  Specificaiton 5وھناك نص آخر في وثیقة البند 

وھو ینص على الحاجة األساسیة لموافقة الحكومة  .ICANNالحكومة أو بموافقة 

كما  ھذه العملیة سوف تكون مختلفة. لذلك ھناك توقع واضح للغایة بأن .ICANNو
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ذكرت، لقد حاولنا بالفعل أن نكون إیجابیین ومفیدین ونجمع ھذه القائمة مع بعضھم 

آمل أن نشارك عند إعداد  وإلى ھنا سوف انتھي. وآمل أن ذلك ییسر األمر. البعض.

سي قبل العملیة، وأن نشارك بنشاط في رؤیة ما إذا كان ھذا یجدي للجمیع بشكل أسا

وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل، یمكننا أن  -ما سیجدي یتم إطالقھ  -العملیة أم ال 

 نتفھمھا قبل إطالق ھذه العملیة.

 شكرا جزیالً لك، سایروس، لحضورك الیوم، ونتطلع إلى المزید من التعاون في المستقبل.

 شكًرا.

 إیران.

 

ھذا سؤال ذكي  أعتقد أننا ال ینبغي لنا التسرع في أي شيء. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

لیست ھناك حاجة إلى أي  ھذه مسألة حقوق. ھذه لیست مسألة حمایة مفرطة. للغایة.

ومن الممكن أن یحتوي  إنھ القانون العرفي الدولي، وھو حق لكل بلد. اتفاقیة دستوریة.

ذلك على وجھ التحدید، عدم الرد یعني عدم  على آلیة مدمجة ما لم یتم االتفاق على خالف

فال ینبغي ذلك،  ICANNإذا كنت تابع لمؤسسة  ینبغي أن نقدم ذلك رسمًیا؟ الموافقة.

العدید والعدید من المناطق، ما لم یتم  ولكن كلنا نعلم في االمم المتحدة أنھ علینا ذلك.

ومع ذلك، إلیقاف منع السجل  .االتفاق على وجھ التحدید، غیاب الرد یعني عدم الموافقة

وھل یمكن  ICANNأو الشخص الذي یسأل عما إذا كان یمكن االتصال بمؤسسة 

ھل یمكن تقدیم إجابة  االتصال بالبلد وتسألھا "نحن لم نتلق أي رد. ICANNلمؤسسة 

عذًرا، یرجى وضع تعلیقنا في حالة  ولسنا بحاجة إلى ذلك. ھذا األمر ُمحتمل. أو سبب؟"

 إننا عدل، وكذلك في مكان ما بنتیجة ھذه المناقشة التي نود أن تقدم ھذه اآللیة المدمجة.م

 وھذا أمر بالغ القانون الدولي العرفي. لسنا بحاجة إلى إبرام اتفاقیة دستوریة وھلم جرا.

ثم تطرح المستوى الثاني، فإنك بحاجة إلى  IRNإذا كنت ترغب في استخدام  األھمیة.

  اذا أخفقنا بسبب التغییرات التنظیمیة، فإننا نود تطبیق المشورة. من البلد.االتفاق 

 وإنما یتعلق بحق البلدان، وھذا أمٌر غایة في األھمیة. ال یتعلق األمر بالحمایة المفرطة.

 شكًرا.
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 ل.إلضافي منذ قلیلقد دخلنا بالفعل في الوقت ا علینا أن نختم ھنا. شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 ولحسن الحظ، من المحتمل أال نستخدم الظھیرة بأكملھا لمناقشة البیان.

 ونحن اآلن....

 إنھا جائزة الباب الذي سأمنحكم إیاه اآلن. لدینا بالفعل عمل آخر من األعمال المنوطة بنا.

البیان، وبعدھا سنأخذ استراحة قصیرة الختتام مشروع  .ACIGلذلك سأعطي الكلمة إلى 

 ثم تعاود الجلسة بعد نصف ساعة لیمنحنا الوقت للنظر فیھ وطباعتھ وتوزیعھ علیكم.

وللعلم بالشيء، لقد تم إزالة البطاقات التي كانت في الحقیبة ألكثر من جلسة وذلك لتقلیل 

وحتى بالنسبة ألولئك الذین  الحافز الخاص بھذا وذلك لیحدث مجدًدا في المرة المقبلة.

بالنسبة ألولئك الذین وضعوا عمًدا  ون قصد أكثر من بطاقة، فإننا نعتذر بشدة.حملوا د

 أكثر من بطاقة، فإن ھذا جزاءكم.

 شكًرا.

 

فھذه اللحظة حیث كنت تود فیھا  والتشویق واالثارة. ونحن اآلن نستعد للسحب الفعلي.  أولوف نوردلینغ:

 والحصول القلیل من المساعدة. البقاء مع جدك.

 فلورنسا لینجومبي، ممثل الغابون. إنني أعرف من ھو، إنھ.

 [ تصفیق ]

 إنني أرى أن ھناك انسجام كامل بین السدة وفستانھا.

 [ تصفیق ]
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 أعتقد أننا جمیًعا سعداء بالخیار الذي قام بھ أولوف. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

نصف ساعة لإلعداد البیان وبالتالي دعونا اآلن نأخذ استراحة ونعطي أنفسنا حوالي 

 وتحدیثھ وطباعتھ.

 حسناً؟ .3:30لذا دعونا نعقد االجتماع قرابة الساعة 

 لن یكون ھذا بیاًنا طویالً للغایة، لذا فإننا نأمل أن ننتھي منھ بسرعة.

 شكًرا.

 

 

  

 [نھایة النص المدون]


