
 

 محضر االجتماع -الجديدة  gTLDلجنة برنامج 
 2013يوليو  17

 الجديدة العادي gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 
 

 
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld  (باإلنجليزية) من:
17jul13-en.htm 

 
 

الجديدة، وتألفت من  gTLD، شكل المجلس لجنة برنامج نطاقات 2012إبريل  10مالحظة: في 
جميع األعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص 

وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة  الجديدة. gTLDبرنامج نطاق 
أو سياسة  ICANNالقيود المنصوص عليها في القانون، ونظام التأسيس واللوائح الداخلية لـ 

تضارب المصالح الخاصة بها) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة المسائل التي قد 
تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها  الجديدة. gTLDتنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاق 

 .00TUgTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/newUTعلى 
 

في ديربان،  ICANNالجديدة لمجلس إدارة  gTLDتم عقد االجتماع الدوري للجنة برنامج 
 م بالتوقيت المحلي. 13:30في تمام الساعة  2013يوليو  17بجنوب إفريقيا، في 

 
 كان رئيس اللجنة، شيرين شلبي، هو من دعا لعقد هذا االجتماع على وجه السرعة.

 
وباإلضافة إلى الرئيس، شارك األعضاء اآلتية أسماؤهم في االجتماع كله أو في جزء منه: فادي 

)، وكريس ديسبين، وبيل غراهام، وأولجا مادريوجا ICANNيس والمدير التنفيذي لـ شحاتة (الرئ
فورتي، وإيريكا مان، وغونزالو نافارو، وراي بيلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، 

 وجوديث فاسكويز، وكو وي وو.
 

ا (ممثل ) وفرانسيسكو دا سيلفIETFكما حضر توماس نارتين (ممثل فرقة عمل هندسة اإلنترنت 
 ) كأعضاء غير مصوتين في اللجنة.TLGفريق االتصال التقني 

 
 كما حضر جونى سوينين كمراقب على اللجنة.

 
في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: أكرم عطا هللا، الرئيس، قسم  ICANNوحضر فريق عمل 

يشيل برايت؛ النطاقات العامة؛ وجون جيفري، المستشار العام والسكرتير؛ وميجان بيشوب؛ وم
ودان هالوران؛ وجامي هيدلوند؛ وديفيد اوليف؛ وبراين بيك؛ وإيريكا راندال؛ وآمي ستاثوس؛ 

 وكريستين ويليت.
 

 . 2013يوليو  17الجديدة، والذي انعقد في  gTLDهذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج 
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-17jul13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-17jul13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-17jul13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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 تمديد الحماية األولية ألسماء ومختصرات المنظمات الحكومية الدولية  .1
 

قام رئيس اللجنة بتقديم البند إلى اللجنة، ونظرت اللجنة في تمديد عمليات الحماية األولية ألسماء 
واالختصارات الخاصة بها، بينما استمرت اللجنة في العمل على المسائل المنظمات الحكومية الدولية 

 ). GACالمتعلقة بالتطبيق مع اللجنة االستشارية الحكومية (
 

كما قام كريس ديسبين بتحديث معلومات اللجنة خالل اجتماعه مع بيل غراهام وممثلين عن منظمة 
، حيث تمت (WIPO)) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية OECDالتعاون االقتصادي والتنمية (

مناقشة إمكانية وجود نموذج تبادل المعلومات لحماية اختصارات المنظمات الحكومية الدولية 
)IGO) وأشار كريس أن ممثلي المنظمات الحكومية الدولية .(IGO كانوا قلقين من التالعب (

معالجة تلك المخاوف. وأوضح كريس أن هناك حاجة ومهتمين باآلليات، مثل التوقف السريع، ل
للمزيد من الوقت للتوصل إلى حل، وأوصى بأن تنظر اللجنة في تمديد الحماية األولية للمنظمات 
الحكومية الدولية حتى انعقاد اجتماع بوينس آيرس. وتساءل مايك سيلبر عما إذا كانت هذه المدة 

و نافارو أن الحماية المؤقتة المذكورة في القرار تحتاج إلى الزمنية كافية أم ال. كذلك أشار غونزال
 موعد انتهاء واضح، سواء كان ذلك الموعد هو تاريخ اجتماع بوينس آيرس أو تاريخ محدد آخر.

 
 وناقش أعضاء اللجنة التوضيحات المقترحة لهذا القرار. 

 
 تخذت اللجنة اإلجراء التالي: ثم تنحى السيد راي بيلزاك، وألقى السيد بيل غراهام القرار. ثم ا

 
في بكين وأصدرت  46رقم  ICANN حيث إن اللجنة االستشارية الحكومية اجتمعت أثناء اجتماع

 ("بيان بكين")، 2013إبريل  11بياًنا في 
 

السابقة إلى مجلس اإلدارة بأن "يتم وضع  GACوحيث إن، بيان بكين الرسمي قد أثنى على مشورة 
واختصاراتها المذكورة في القائمة المقدمة قبل  IGOإجراءات حماية أولية وقائية مالئمة ألسماء 

بخصوص المنظمات الحكومية الدولية"). تم  GACجديدة" ("مشورة  gTLDsإطالق أي نطاقات 
للمشورة تحت اسم  GACي سجل بخصوص المنظمات الحكومية الدولية ف GACتحديد مشورة 

2013-04-11-IGO. 
 

بخصوص  GAC) مسؤولة عن أخذ مشورة NGPCالجديدة ( gTLDوحيث إن، لجنة برنامج 
 10للسلطات الممنوحة لها من قِبل مجلس اإلدارة في  المنظمات الحكومية الدولية بعين االعتبار وفًقا

وجميع المسائل التي قد تنشأ فيما  حول أي ICANN، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012إبريل 
 الجديد. gTLDيتعلق ببرنامج 
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بخصوص المنظمات  GACقد استغرقت وقًتا كبيًرا في النظر في مشورة  NGPCوحيث إن، 

 حول تلك المشورة. GACالحكومية الدولية، قد أطلقت حواًرا مع 
 

و  NGPC03.2013.07.02القرارات  NGPC، اعتمدت 2013يوليو  2وحيث إنه، في 
2013.07.02.NGPC06 كما أكدت ،NGPC  أنه ستتم مواصلة توفير إجراءات الوقاية

" من خالل 22/3/2013بتاريخ  IGOكما تم تقديمها في "قائمة  IGOالمبدئية المالئمة لمعرفات 
 NGPCو GAC، في دربان بينما استمر موظفو 47رقم  ICANNاالجتماع األول عقب اجتماع 

 IGOوالمجتمع بالعمل بنشاط عبر مسائل التنفيذ المعلقة التي تتعلق بالحماية ألسماء  ICANNو
 واختصاراتها.

 
يواصلون العمل بشكل نشط لحل مسائل التنفيذ  ICANNوطاقم  NGPCو GACوحيث إن، 

 .IGOأنه من الحكمة مواصلة تمديد نطاق الحماية األولية لمعرفات  NGPCالمعلقة، تعتقد 
 

أنه ستتم مواصلة توفير إجراءات  NGPC)، تؤكد NG01.2013.07.17قرار (بموجب ال
الجديدة الُمصدق  gTLDكما تم تقديمها في اتفاقية سجل  IGOالوقاية المبدئية المالئمة لمعرفات 

والمجتمع العمل  ICANNوطاقم  NGPCو GACبينما تواصل لجنة  2013يوليو  2عليها في 
 المعلقة.بشكل نشط لحل مسائل التنفيذ 

 
في اتفاقية  5أنه وفًقا للمواصفات رقم  NGPC)، تحدد NG02.2013.07.17بموجب القرار (

، سيستمر ُمشغلو السجل في تنفيذ إجراءات 2013يوليو  2الجديدة الُمصدق عليها في  gTLDسجل 
 للقرار 0TU1المقرر 0UT" المنشورة في IGOالمحددة في "قائمة  IGOالحماية المؤقتة ألسماء ومختصرات 

2013.07.02NG03 - 2013.07.02.NG06  حتى االجتماع األول لـNGPC  عقب اجتماع
ICANN  في بيونس آيريس أو حتى تصل  48رقمNGPC إلى تقرير آخر حول مشورة IGO 

GAC .أيهما أقرب 
 

إلى اتفاق حول مسائل  GACو NGPC)، إذا لم تتوصل NG03.2013.07.17بموجب القرار (
 NGPCواختصاراتها بحلول أول اجتماع لـ IGOالتنفيذ المعلقة المتعلقة بإجراءات حماية أسماء 

ألية أمور قد تنشأ أثناء المناقشات،  في بوينس آيرس، وبشكل يخضع 48رقم  ICANNبعد اجتماع 
 "IGOالمحددة في "قائمة  IGOأنه سيكون مطلوًبا من مشغلي السجل حماية أسماء  NGPCُتحدد 

 .NG06–2013.07.02NG03.2013.07.02للقرار  0TU1الملحق 0UTفقط والمنشورة في 
 

 NG01 – 2013.07.17.NG03.2013.07.17حيثيات القرارين 

 هذه المسألة؟ NGPCلماذا تتناول 
 

 ICANNمن لوائح  2.1المادة الحادية عشرة، قسم 
>00TUXI -http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws UT يسمح لـ <GAC 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI
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بطرح المسائل على مجلس اإلدارة مباشرًة، سواء عن طريق التعليق أو مشورة سابقة أو التوصية 
 GACبإجراء ما بشكل محدد أو تطوير جديد للسياسات أو مراجعة السياسات الحالية." أصدرت 

إبريل  11الجديد من خالل بيان بكين المؤرخ في  gTLDصوص برنامج مشورة لمجلس اإلدارة بخ
بعين االعتبار فيما يتعلق  GACمن مجلس اإلدارة أن يأخذ مشورة  ICANN. تتطلب لوائح 2013

بشؤون السياسة العامة في صياغة السياسات واعتمادها. وإذا قرر مجلس اإلدارة أن يتخذ إجراء ال 
وذكر أسباب عدم اتباع المشورة. ثم يتعين على  GACليه إبالغ ، يجب عGACيتسق مع مشورة 

GAC  ومجلس اإلدارة التعاون بحسن نية إليجاد حل مقبول من الطرفين. إذا تعذر التوصل إلى
 .GACحل، ينبغي على مجلس اإلدارة أن يذكر في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة 

 
 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟

 
مشورتها السابقة بأن "يتم وضع إجراءات حماية مبدئية  GACفي بيان بكين الرسمي، كررت 

جديدة  gTLDsللقائمة المقدمة قبل إطالق أي نطاقات  IGOوقائية مالئمة ألسماء ومختصرات 
النظر في قبول هذه المشورة، مع التيقظ لمسائل  NGPC")". لقد ُطلب من IGO GAC("مشورة 

-04-2013للمشورة تحت اسم  GACهذه في سجل  IGO GACقة. تم تحديد مشورة التنفيذ المعل
11-IGO. 

 
، ولكنها ال تحدد بعد األسماء IGOsالجديدة إجراءات حماية  gTLDتتضمن اتفاقية سجل 

 واالختصارات التي ينبغي حمايتها.
 

قامت ، 2013يوليو  2واختصاراتها، في  IGOفيما يتعلق بأسماء  GACلمناقشة مشورة 
NGPC  بالتوجيه إلى أن الحماية المؤقتة ألسماءIGO  واختصاراتها المحددة مسبًقا من قبلGAC 

، حتى 2013يوليو  2قرارات  0TU1 الملحق0UT" المرفقة كـ 22/03/2013بتاريخ  IGOفي "قائمة 
بوقت كاٍف لحل مسائل التنفيذ المعلقة، كما هو مبين في بيان بكين  NGPCو GACيحظى كٌل من 

 NGPCالرسمي. نعتقد أنه من المهم أن تظل هذه الحماية المؤقتة مستمرة حتى االجتماع األول لـ 
قادرتان على  GACو NGPCفي بيونس آيرس، األرجنتين، ما لم تكن  ICANNعقب اجتماع 

قبل اجتماع  IGO GACتمرير قرار فيما يتعلق بمشورة  NGPCحل المشكالت وتستطيع 
ICANN  المقرر انعقاده بيونس آيرس. إذا لم تتوصلNGPC وGAC  إلى اتفاقية حول تلك

اية من مشغلي السجل حم NGPCالمسائل، الُمسندة إلى أية أمور قد تنشأ أثناء المناقشات، ستتطلب 
 0TU1الملحق 0UTالمنشورة كـ  GAC لـ IGOاألسماء فقط، ولكن ليس االختصارات، المحددة في قائمة 

يوفر هذا القرار سبل حماية . NG03-2013.07.02.NG06.2013.07.02للقرارات أرقام 
 مؤقتة للمنظمات الحكومية الدولية مع احترام ومراعاة العمل المستمر حول مشكالت التنفيذ.

 
 َمن ِمن أصحاب المصلحة أو غيرهم تمت استشارتهم؟

 
منتدى تعليقات عامة لطلب اآلراء حول المسودة النهائية  ICANN، باشرت 2013إبريل  29في 

gTLD >0-http://www.icann.org/en/news/publicUT ة سجلالمقترحة التفاقي

0TUen.htm-29apr13-agreement-comment/base تم إغالق منتدى التعليقات العامة .<
ار تعليقات المجتمع حول اتفاقية سجل بعين االعتب NGPC. لقد أخذت 2013يونيو  11في 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1b-02jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-29apr13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-29apr13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/base-agreement-29apr13-en.htm
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gTLD  الجديدة عند تشكيل ردها على مشورةIGO GAC  فيما يتعلق باتفاقية سجلgTLD 
agreement-base-http://forum.icann.org/lists/commentsUT-0< الجديدة

pr1329a/U0T.< 
 

التي  GNSO، نشرت مجموعة عمل وضع السياسات في 2013يونيو  14باإلضافة إلى ذلك، في 
ومنظمات دولية غير حكومية  IGOsتولت مسؤولية معالجة مسألة حماية المعرفات الخاصة بـ

")INGOs معينة في جميع ("gTLDs  تقريرها المبدئي إلبداء التعليقات العامة. من المقرر انتهاء
 .2013أغسطس  7فترة التعليقات العامة في 

>0-initial-ingo-comment/igo-http://www.icann.org/en/news/publicUT

0TUen.htm-n1314ju تم إطالق تقرير المشكالت كنتيجة للتوصية الصادرة عن فريق وضع <
GNSO  لوضع المسودات الذي تشكل لتقديم رد مجلسGNSO إلى مجلس اإلدارة وGAC  حول

الجديدة. بعد مراجعة المجتمع، تضمن تقرير  gTLDsفي نطاقات  RCRCو IOCحماية أسماء 
ل ما إذا كان يجب حماية أسماء كٍل من المنظمات الدولية النهائي تقييماً حو GNSOمسائل 

الحكومية والمنظمات غير الحكومية على المستوى األعلى والمستوى الثاني في جميع نطاقات 
gTLDs. 

 
 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

 
عدة ردود من المجتمع على مدار منتدى التعليقات العامة حول المسودة النهائية  ICANNتلقت 

الجديدة، ولكن ال شيء من هذه الردود يرتبط بشكل خاص باألحكام  gTLDالمقترحة التفاقية سجل 
 .IGOالجديدة حول توفير إجراءات الحماية لمعرفات  gTLDفي اتفاقية سجل 

>00TU29apr13/-agreement-base-http://forum.icann.org/lists/commentsUT< 
 

 ؟NGPCما هي المواد الهامة التي استعرضتها 
 

 المواد والوثائق المهمة التالية: NGPCكجزء من مداوالتها، راجعت 
 

الرسمي في بكين:  GACبيان  •
0-board-to-http://www.icann.org/en/news/correspondence/gacUT

0TUen.pdf-18apr13 
الجديدة:  gTLDالتعليقات العامة رداً على اتفاقية سجل  •

0TU29apr13/-agreement-base-http://forum.icann.org/lists/commentsU0T 
و  INGOحول حماية معرفات  GNSOالتقرير األولي مجموعة عمل وضع سياسة  •

IGO  في جميعgTLDs: >0-ingo-http://gnso.icann.org/en/issues/igoUT

0TUen.pdf-14jun13-initial < 
 

 ما هي العناصر ذات األهمية بالنسبة لمجلس اإلدارة؟
 

http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf
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لقد حظي بيان بكين الرسمي باهتمام شديد من المجتمع وشجع على إبداء العديد من اآلراء. نظرت 
NGPC قات المجتمع وفي مشورة في تعليGAC  المنقولة في بيان بكين الرسمي والعمل المستمر

في جميع  IGOو  INGOحول حماية ُمعرفات  GNSOلمجموعة عمل عملية تطوير السياسة لـ 
gTLDs  والمزيد من المناقشات معGAC .حول هذا الموضوع 

 
 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

 
 GACسيساعد على حل مشورة  NGPCكما هو مقدم في قرار  GACإن الرد على مشورة 

بأسرع ما يمكن، مع التيقظ للجهود  gTLDبشكل سيسمح بمواصلة تقدم أكبر عدد من طلبات 
 الجارية للعمل على حل مسائل التنفيذ الحالية.

 
تيجية أو خطة (بخصوص الخطة اإلسترا ICANNهل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على 

 التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
 

 ليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار.
 

من حيث األمن أو االستقرار أو  )DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ نظام أسماء النطاقات (
 المرونة؟

 
من حيث األمن أو االستقرار أو  DNSلن تكون للموافقة على القرار المقترح أي تأثير على 

 المرونة.
 

أم قرار من وظيفة إدارية  ICANNهل هذه عملية سياسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ 
 تتطلب تعليًقا عاًما أم ال تتطلب تعليًقا عاًما؟ ICANNتنظيمية في 

 
منتدى تعليقات عامة لطلب اآلراء حول المسودة النهائية  ICANNطلقت ، أ2013إبريل  29في 

 .2013يونيو  11الجديدة. تم إغالق منتدى التعليقات العامة في  gTLDالمقترحة التفاقية سجل 
 

التي تولت مسؤولية  GNSO، نشرت مجموعة عمل عملية وضع السياسة في 2013يونيو  14في 
تقريرها  gTLDsمعينة في جميع  INGOsو IGOsمعالجة مسألة حماية المعرفات الخاصة بـ

 .2013أغسطس  7المبدئي إلبداء التعليقات العامة. من المقرر انتهاء فترة التعليقات العامة في 
>0-initial-ingo-comment/igo-http://www.icann.org/en/news/publicUT

0TUen.htm-14jun13< 
 

. NG03.2013.07.17و NG01.2013.07.17صوت جميع أعضاء اللجنة لصالح قوانين 
 وتم تنفيذ القرارات.

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
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2. AOB  
 

 HALAL.والذين لديهم مخاوف بشأن طلبات  GACنظرت اللجنة نقاشاتها القادمة مع أعضاء 
واستفسر الرئيس عن عدد أعضاء اللجنة الذين يخططون لحضور االجتماع، وأشار إلى  ISLAM.و

 أن الهدف من االجتماع كان لالستماع لمخاوف الحكومات حول الطلبات. 
 

ضاء اللجنة الذين وأشار توماس نارتن إلى أن اللجنة ال ينبغي أن تشعر بالقلق إذا شّكل عدد أع
سيحضرون االجتماع النصاب القانوني من أجل اجتماع دوري للجنة. وافق غونزالو نافارو وأشار 
إلى أنه كان من المهم توفر أكبر عدد ممكن من أعضاء اللجنة ليستمعوا إلى ما كان على الحكومات 

 أن تقوله. 
 

، فمن الممكن أن يعطى عدد الحضور وأشار راي بلزاك أن حتى إذا كان اجتماع اللجنة غير رسمي
تصوًرا الجتماع رسمي. واتفق غونزالو مع راي على أنه يجب على اللجنة أن تكون واضحة بشأن 

 التوقعات االجتماع، حيث إنه األول من نوعه ويمكن أن ُينظر إليه على أنه يشكل سابقة. 
 

واقترح الرئيس أنه من الممكن أن تكون هناك كلمة في بداية االجتماع لتشير إلى أنه اجتماع غير 
 رسمي للجنة لتجنب أي مفاهيم خاطئة. 

 
وأشار كريس ديسبين أن االجتماع، في حين أنه ليس اجتماًعا لصنع القرار، اجتماع لجنة رسمية، 

مقدم الطلب والذي يتطلب أن يدخل مجلس اإلدارة في المقصود منه حًقا أن يكون حواًرا وفًقا لدليل 
، إذا استلم مجلس اإلدارة مشورة  GACحوار لفهم النطاق الكامل للمخاوف المتزايدة من مشورة 

 فإن بعض الحكومات لديها مخاوف حول شروط معينة.  GACمن 
 

 قدمت إيريكا مان وأولغا مادروجا فورت اقتراحات لكيفية إجراء الحوار. 
 

أجرت اللجنة أيًضا نقاًشا بشأن تضارب المصالح وعملية التعامل معها. واستعرضت اللجنة عما إذا 
عندما أصدرت اللجنة قراًرا تقبل فيه  2013يونيو  4كان هناك تضارب للمصالح تم تقديمه في 

. أكد كل عضو في AFRICAفي بيان بكين بشأن االعتراض باإلجماع على طلب  GACمشورة 
 على أنه لم يكن هناك تضاربات حالية في وقت التصويت على القرار. اللجنة 

 
 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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