
 

 2016آذار  05السبت 

 للمنظمات اإلفريقية غير الحكومية AFRALOبرنامج 

 09:30-ص 08:00الوقت: 

 قاعة االجتماعات: روزراي

 GG/HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP: AL 

Adobe Connect: https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/ 

 منسق الجلسة: تيجاني بن جمعة

 جدول األعمال:

 دقائق( 10تيجاني بن جمعة وعزيز هاللي ) -الترحيب ومقدمة إلى برنامج المنظمات غير الحكومية  .1

 دقائق( 10كل ممثلي المنظمات غير الحكومية ) -المنظمات غير الحكومية  مقدمة إلى ممثلي .2

 دقيقة( 20تيجاني بن جمعة ) - At-Largeو ICANNدليل المبتدئين لـ .3

4. AFRALO  ضمنAt-Large - ( 20تيجاني بن جمعة وعزيز هاللي )دقيقة 

 دقيقة( 30الكل ) -األسئلة واإلجابات  .5

 2016آذار  05السبت 

 1وجلسة العمل الجزء  ALACاستراتيجية 

 12:30-ص 09:45الوقت: 

 قاعة االجتماعات: روزراي

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP: AL/YN 

Adobe Connect: https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/ 

 آالن غرينبيرغ منسق الجلسة:

 جدول األعمال:

 (10:00-09:45ترحيب ومقدمة ) .1

 ALS (10:00-11:00)معايير وتوقعات  .2

 (11:15-11:00استراحة لتناول القهوة ) .3

 (12:00-11:15مراجعة االقتراح ) - CCWGاقتراح  .4

 ALAC/At-Large (12:00-12:30) TBCمناقشة مع ريناليا عبد الرحيم، عضو مجلس اإلدارة، التي اختارتها  .5

https://community.icann.org/x/SAV1Aw
https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/
https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI


  2016آذار  05السبت 

 2وجلسة العمل الجزء  ALACاستراتيجية 

 17:15-م 14:00الوقت: 

 قاعة االجتماعات: روزراي

 HUالقيادة: 

 SV مالحظات:

RP: AL/YN 

Adobe Connect: https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/ 

 آالن غرينبيرغ منسق الجلسة:

 جدول األعمال: 

 CCWG (14:00-15:45)مناقشة اقتراح  .1

 (16:00-م 15:45استراحة لتناول القهوة ) .2

 CCWG (16:00-17:10)مناقشة اقتراح  .3

 (17:15-17:10المراجعة والخطوات التالية وبنود اإلدارة الداخلية ) .4

  2016آذار  05السبت 

 At-Largeالطرف العامل في مراجعة 

 18:30-17:30 الوقت:

 قاعة االجتماعات: روزراي

 HUالقيادة: 

 ALمالحظات: 

RP: YN 

Adobe Connect: https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/ 

 هولي رايتشمنسق الجلسة: 

 ، مدير برنامج المبادرات اإلستراتيجيةكارال شامبلي، مدير قسم المبادرات اإلستراتيجية والريسا غورنيكمع: 

 جدول األعمال:

 'ALAC 2008 - 15مراجعة  .1

 '15 -تقييم التوصيات: الدروس المستفادة )تقييم التوصيات السابقة( الريسا/هولي  .أ

 'ALAC 2016 - 15مراجعة  .2

 الريسا/هولي -أهداف المراجعة  .أ

 الريسا - 2016مراجعة الجدول الزمني لمراجعة  .ب

https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/
https://community.icann.org/x/dIlEAg
https://community.icann.org/x/dIlEAg
https://www.icann.org/profiles/larisa-gurnick
https://www.icann.org/profiles/larisa-gurnick
https://www.icann.org/profiles/charla-shambley
https://www.icann.org/profiles/charla-shambley


 الريسا -اختيار الجهة المستقلة التي تقوم بعملية االختبار  .ج

 '15 - المستقلة التي تقوم بعملية األختبارمهام الجهة  .3

                                                          األشخاص المطلوب االتصال بهم شخصي ا أو عبر مكالمات االجتماعات .أ

                                                         االجتماعات المطلوب حضورها شخصي ا أو عبر مكالمات االجتماعات .ب

 المستندات التي يجب وضعها في االعتبار .ج

 ICANN 56خطط  .د

 '15 -األسئلة والمناقشات  .4

 

 


