
 

 اللجنة االستشارٌة لهٌئة
 اإلنترنت مستخدمً

AR 

AL/ALAC/ST/0311/1 

 اللغة اإلنجليزية: النسخة األصلية

 3122مارس  9: التاريخ

 نهائية: الحالة

 (LALA)بيان اللجنة االستشارية لهيئة مستخدمي اإلنترنت 

 4102و 4102المقترحة فً الفترة ما بٌن  NNAIIحول توارٌخ اجتماعات 

 

 .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceلٌة من هذه الوثٌقة المتاح فً ٌعتبر النص اإلنجلٌزي هو النسخة األص
 وفً حالة وجود اختالف فً التفسٌر بٌن الطبعة غٌر اإلنجلٌزٌة لهذه الوثٌقة والنص األصلً، فإن النسخة األصلٌة ٌجب أن تسود

 2من  1الصفحة 

 

 مقدمة
 NNAIIكتبها موظفو مؤسسة 

 
 NNAIIحول توارٌخ اجتماعات ( AAAN)تم وضع مسودة البٌان المفرق للجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت 

لٌبلوند، رئٌس اللجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً  -بواسطة أولٌفٌر سرٌبٌن  4102و 4102المقترحة فً الفترة ما بٌن 
 (.AAAN)أور، نائب رئٌس اللجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت  -شٌرٌل الندون و( AAAN)اإلنترنت 

 
مارس أرسل موظفو هٌئة  3وفً (. sAAAR)ٌقوم البٌان على التعلٌقات التً تم تلقٌها من المنظمات اإلقلٌمٌة العامة 

 .ت المقترحة إلى أعضاء الهٌئة اإلقلٌمٌٌنمستخدمً اإلنترنت طلًبا للحصول على تعلٌقات إقلٌمٌة على توارٌخ االجتماعا
 

عملٌة االستشارات العامة حول توارٌخ االجتماعات المقترحة فً الفترة ما بٌن مارس، تم تقدٌم البٌان المرفق إلى  9فً 
 . NNAIIسكرتٌر مجلس إدارة  مع إرسال نسخة إلى 4102 – 4102

 
 [نهاٌة المقدمة]
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 2من  2الصفحة 

حول تواريخ اجتماعات ( LALA)مي اإلنترنت يق اللجنة االستشارية لهيئة مستختعل
NALII  3122إلى  3122المقترحة في الفترة من 

 

 :عدا قامت مناطقنا بمراجعة الجدول الزمنً المقترح لالجتماعات وتوصلت إلى أنه مناسب تماًما فٌما
 
 فً الفترة من 4102وستكون احتفاالت منتصف الصٌف فً عام . فً فنلندا والسوٌد حٌث ٌمثل منتصف الصٌف إجازة أساسٌة -

كما ٌتم االحتفال بمنتصف الصٌف فً دول شمالٌة أخرى أًٌضا . 40إلى  09فً الفترة من  4102من ٌونٌو وفً عام  44إلى  41
وفً بعض الدول األخرى، . األحد -وفً حالة فنلندا والسوٌد، دائًما ما تكون اإلجازة ٌوم الجمعة . مع اختالف المواعٌد بصورة طفٌفة

 .ٌكون ذلك فً تارٌخ محدد
 
وبوجه عام، ٌجب توخً الحذر فً شهر ٌناٌر وبداٌة فبراٌر حٌث إنها فترة اإلجازات بمنطقة آسٌا والمحٌط الهادئ واقتراب رأس  -

مع هذه المنطقة، على الرغم من أن الجدول الحالً ٌبدو أنه  4102مكن أال تتناسب التوارٌخ فً فبراٌر ولذا، ٌ. السنة الصٌنٌة
 .ٌوضح بعض البدائل المناسبة

 
مع ( خارج طلب االستشارات الحالً) 4103ٌولٌو  09إلى  02المقرر عقده فً الفترة من  24وقد ٌتعارض تارٌخ االجتماع رقم 

 4102إلى  4102ولذا، ٌسعدنا أن نشٌر إلى أن التوارٌخ الصٌفٌة فً الفترة من . دٌد من الدول األوروبٌةاإلجازات الصٌفٌة فً الع
 .تضع جمٌعها فً الحسبان فترة اإلجازات األوروبٌة وتتجنب شهري ٌولٌو وأغسطس


