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 .وعلینا المتابعة .شكًرا .رجاًء تفضلوا بالجلوس  :الرئیس شنایدر

 

 .على وشك إعادة االنعقاد وسأعد بالفنلندیة اآلن وأرى إلى أین أصلنحن   :أولوف نوردلینغ

 .)یعد بالفنلندیة(

 

 .نحتاج للعدم للخلف ولیس ألعلى، وإال لن نصل  :الرئیس شنایدر

 

 ).یعد بالفنلندیة(نبدأ بـ  .حسًنا  :أولوف نوردلینغ

 

 --ھذا ھو الوقت  .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 ]تصفیق [ 

 .دم توم بضعة بیانات من المھم أن تفھموھا قبل بدء الجلسة التالیةسیق

 .إذن توم، تفضل من فضلك
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 2من  2صفحة 

 

  .GACمرحًبا بكم أیھا الزمالء أعضاء لجنة  .شكًرا لك، توماس  :توم دیل

سنقوم ببضعة أمور أوالً  .بضعة أمور، وبعدھا تحدیث سریع بشأن موقف البیان

والرجاء تذكر، كما طلب منكم أمس، أنھ إذا كنتم  .ةبخصوص بعض األمور اإلداری

، فالمصور موجود GACترغبون في التصویر للموقع اإللكتروني الجدید للجنة 

لذا، الرجاء االستفادة من ذلك إذا كنتم ترغبون في القیام  .باألسفل صباح وعصر الیوم

د مزایا مادیة معترف ولیس من الالزم التقاط صورة، ولكنكم قد ترغبون في وجو .بذلك

 .اإللكتروني الجدید GACبھا بصورة مناسبة على موقع 

ثانًیا، الرجاء تذكر وضع بطاقات التعریف في حقیبة الھدایا الملونة عند الباب، إذا كنتم 

) إدراج أسمائكم في سحب الجوائز على الباب، ب) ، ولذا، یمكننا أGACأعضاء في 

 .دینضمان أن لدینا سجل مكتمل للموجو

وأخیًرا، فیما یتعلق بنقطة مساھمات البیان الموجودة على جدول األعمال، على أن 

أوضح أن ھناك ما تلقیناه من المساھمات وبعض النصوص الجدیدة حول بعض 

وتتعلق  .GACالمشكالت التي سأدرجھا في مسودة منقحة وأنشرھا الحًقا الیوم على 

 .لذا، سیتاح ھذا لكم قریًبا .لحكومیة الدولیةالمادة الجدیدة بسبل حمایة المنظمات ا

كذلك، كانت ھناك تعقیبات حول عدد من المجاالت األخرى لمسودة النصیحة إلى 

 .مجلس اإلدارة، ویجب أن تتوفر لدینا قریًبا

 .كما أعتقد أن ھذا یغطي الموضوع للوقت الراھن

 .شكًرا لك، توماس

 

 

 ]نھایة النص المدون[


