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THOMAS SCHNEIDER: Por favor, os que não estiverem na sala entrem.  

Estou pedindo isso.  

Obrigado a todos, devemos começar porque o relógio continua 

andando e temos questões muito, muito, mas muito 

importantes no nosso programa.  

Temos uma revisão dos princípios organizacionais, mas antes 

quero que Tom passe uma informação sobre onde que estamos 

nesse comunicado. 

 

TOM DALE:  Obrigado Thomas, boa tarde a todos. 

Peço desculpas, em primeiro lugar, por não cumprir com o 

compromisso que assumir ontem de fazer circular outra versão 

do comunicado ontem a noite, mas não foi possível porque há 

muitos membros que estão trabalhando sobre partes 

específicas do texto mas quero dizer brevemente para que todos 

saibam onde que estamos e a respeito do texto da assessoria do 
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GAC a diretoria, que é a parte mais importante do comunicado, 

temos algumas modificações sugeridas a assessoria sobre 

procedimentos futuros aos gTLDs não são muito importantes 

assim e outros que também tem a ver com serviço de 

privacidade e representação.  

Recebi texto novo dos copresidentes que estão trabalhando no 

grupo de trabalho de segurança pública. Se reuniram com a 

GNSO e a diretoria e depois dessa reunião fizeram algumas 

modificações em respeito da assessoria sobre códigos de países 

de 2 letras, domínios de segundo nível e planos de mitigação 

que propuseram os registros temos parte do texto que circulou 

ou que está coordenando a Espanha com a ajuda de várias 

delegações que vai ser incluído no comunicado.  

Estamos a espera do texto novo para uso de códigos de 3 letras 

que tem a ver com a ISO3166 e suponho que vai chegar hoje a 

tarde e também recebi e passei para todos uma parte do texto 

que tinha a ver com os nomes das organizações 

intergovernamentais e suas siglas que foi apresentado pela 

coalizão da OIG e a seguinte versão do comunicado vai circular 

hoje a tarde.  

Não posso ser muito exato com relação ao tempo, mas eu sei 

que nessa reunião “B” todos estamos correndo contra o relógio. 

Foi difícil achar tempo entre todas as sessões programadas para 
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fazer a redação, mas vocês vão ver que vou fazer uma 

atualização e amanhã de manhã certamente vão ter uma 

atualização do texto e uma versão impressa, além dos 

comentários que possamos receber sobre a versão de hoje a 

tarde que agradecemos que enviem para incluir na versão final.  

Muito obrigado Thomas. 

 

THOMAS SCHNEIDER: Irã tem a palavra. 

 

IRÃ: Obrigado Thomas, eu mandei uma mensagem respondendo ao 

que discutimos hoje Tom, Gema e a 7 ou 8 mais. Espero que 

tenham recebi e que também tenham considerado. 

 Obrigado. 

 

TOM DALE: Bem, eu não inclui esse material, mas eu suponho que o grupo 

de redação deve ter considerado e estará incluindo. Porque é 

claro que vão ser considerados os comentários, mas vou 

precisar perguntar. 

 

THOMAS SCHNEIDER: Sim, isso são partes dos elementos.  



HELSINQUE – Revisão para a Elaboração do Comunicado                                                               PT 

 

Página 4 de 4   

  

Todos sabem o que acontece no debate ou na discussão, talvez 

não esteja no texto e vai variando de versão para versão com o 

pouco tempo que temos talvez falte em alguma das versões.  

Alguma outra pergunta? 

 Então vamos passar para o número 17 da ordem do dia da 

agenda que fala dos princípios operacionais, como eu já disse é 

muito importante.  

Vou passar a palavra aos 2 copresidentes desse grupo, Henry e o 

representante da Índia, Namíbia e Índia. 

 

HENRY KASSEN: Boa tarde colegas. 


