
 

  2016مارس/آذار  6األحد 

 للمنظمات االفريقية غير الحكومية AFRALOبرنامج 

 09:30حتى  08:00الوقت: 

 قاعة االجتماعات: روزيرايا

 GGالقيادة: 

 HUمالحظات: 

 OSممثل: 
 

  أدوبي كونكت:

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

  منسق الجلسة:

  جدول األعمال:

 دقائق(  10)عزيز هاللي و تيجاني بن جمعة -كلمة ترحيبية  .1

 دقيقة( 30) باهر عصمتو بيير داندجينو -ألفريقيا والشرق األوسط  ICANNاستراتيجية  .2

3. ALAC  وأهميةAFRALO وجهة نظر رؤساء :ALAC  أوليفييه وكريبين ليبلوند و آالن غرينبرغ -الحاليين والسابقين

 دقائق لكل منهم( 10) شيريل الندجون أورو

 دقيقة( 20األسئلة واألجوبة ) .4

  2016آذار  06األحد 

 الشهري APRALOاجتماع 

 ص 09:00 -ص 08:00الوقت: 

 قاعة االجتماعات: كابول

 SVالقيادة/المالحظات: 

 AL  ممثل:

 

  أدوبي كونكت:

/coupole-https://icann.adobeconnect.com/rak55 

 سيرانوش فاردانيانمنسق الجلسة: 

  جدول األعمال:

 دقائق( 5الكل ) -قائمة أسماء طويلة  .1

مقدمة من جيا  - ICANNنائب الرئيس الجديد والعضو المنتدب آلسيا والمحيط الهادئ لمؤسسة  ،جيا رونغ لواجتماع مع  .2
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https://www.icann.org/profiles/sagbo-pierre-dandjinou
https://www.icann.org/profiles/sagbo-pierre-dandjinou
https://www.icann.org/profiles/baher-esmat
https://www.icann.org/profiles/baher-esmat
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=36211634
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=36211634
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://icann.adobeconnect.com/rak55-coupole/
https://icann.adobeconnect.com/rak55-coupole/
https://community.icann.org/display/atlarge/Siranush+Vardanyan+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Siranush+Vardanyan+SOI
https://www.icann.org/profiles/jia-rong-low
https://www.icann.org/profiles/jia-rong-low


 دقيقةAPAC HU (15 .)استمرار شراكة  - APRALOرونغ لو ومنظمة 

 بافان بودهاراني) مورين هيليارد ،سيرانوش فاردانيان  ALS-العملية الحالية بشأن تحضير مقاييس مشاركة  - ALSمقاييس  .3

 يقة(دق 10عن بعد( )

 دقيقة( 10الموظفين، سيرانوش ) -التحديث  - 17الطلبات الخاصة للسنة المالية  .4

5. APRICOT  (.دقائق 10) التحديثات - خالي كان ،سيرانوش فاردانيان ،علي ألميشال ،ساتيش بابو ،ماورين -مشاركة 

 دقيقة( 10الكل ) - 2016للفترة  APRALOتخطيط أنشطة  .6

 دقائق( 5الكل ) -ما يستجد من أعمال  .7

  2016آذار  06األحد 

 من الدرجة األولى ALACجلسة عمل القيادة اإلقليمية و

 1الجزء رقم 

 12:30-ص 09:45الوقت: 

 روزيراياقاعة االجتماعات: 

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

 AL/YNممثل: 

 

  أدوبي كونكت:

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

 آالن غرينبيرغ منسق الجلسة:

   جدول األعمال:

 

 (09:50حتى  9:45إدارة المنزل ) .1

 (11:00حتى  9:50            يحدد الحق ا ) .2

 (11:15حتى  11:00استراحة ) .3

 (12:15حتى  11:15) CCWGمناقشة  .4

           يحدد الحق ا (12:30حتى  15:12) ICANN لمؤسسة التنفيذي والمدير الرئيس ،فادي شحادةمناقشة مع  .5

 2016آذار  06األحد 

 2من الدرجة األولى الجزء رقم  ALACجلسة عمل القيادة اإلقليمية و

 17:30-م 01:30الوقت: 

 االجتماعات: روزيراياقاعة 

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

https://community.icann.org/display/atlarge/Siranush+Vardanyan+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Maureen+Hilyard+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Pavan+Budhrani+SOI
https://2016.apricot.net/
https://2016.apricot.net/
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Ali+AlMeshal+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Siranush+Vardanyan+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Kaili+Kan+SOI
https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/
https://icann.adobeconnect.com/rak55-roseraie/
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://www.icann.org/profiles/fadi-chehade
https://www.icann.org/profiles/fadi-chehade
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Los+Angeles+Global+Stakeholder+Engagement+Questions+Workspace


 YN/ALممثل: 

 

  أدوبي كونكت:

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

 آالن غرينبيرغ منسق الجلسة:

    جدول األعمال:

 (14:45حتى  13:30) CCWGمناقشة  .1

 (15:15حتى  14:45) (جولي هامر)منسق الجلسة:  SSAC، رئيس باتريك فالتستروممع SSACلقاء مع  .2

 (16:45حتى  15:15) CCWGاعتماد  .3

 (17:00حتى  16:45استراحة ) .4

  (17:30حتى  17:00). ccNSOرئيس  ،بايرون هولندا، بما في ذلكccNSOاجتماع مع  .5

 دقائق( 10؟ )ccNSOو ALACمقبولة لدى  CCWG-Accountabilityهل مقترح  .أ

المشكلة المحتملة من عدم بذل من متطوعين/متطوع ( فيما يتعلق بالعمل اإلضافي: CCWGو CWGتنفيذ مقترحات ) .ب

ا )  دقيقة( 15         مجهود 

 دقائقCWG UCTN (5  )تقدم  .ج

 2016آذار  06األحد 

 الفرعية بشأن التوعية والمشاركة At-Largeلجنة 

 18:30-م 05:30الوقت: 

 قاعة االجتماعات: روزيرايا

 HUالقيادة/المالحظات: 

 AL/YNممثل: 
 

  أدوبي كونكت:

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

 دانييل نانغانكامنسق الجلسة: 

 جدول األعمال:

 'At-Large SC - 5كلمة ترحيبية ومقدمة لتوعية ومشاركة  .1

 '15 -من أجل  At-Largeتنفيذ استراتيجيات التوعية  .2

 (AFRALOاإلقليمية ألفريقيا ) At-Largeمنظمة  .أ

 (APRALOاإلقليمية آلسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ ) At-Largeمنظمة  .ب

 (EURALOإلقليم أوروبا ) At-Largeمنظمة  .ج

 (LACRALOريبي )اإلقليمية ألمريكا الالتينية وجزر الكا At-Largeمنظمة  .د
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https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=47252652
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=47252652
https://community.icann.org/display/atlarge/Julie+Hammer+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Byron+Holland+SOI
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 (NARALOاإلقليمية ألمريكا الشمالية ) At-largeمنظمة  .ه

 'ICANN - 10تحديث بشأن مشاركة المجتمع المدني لمؤسسة  .3

 '7 –تحديات المشاركة  .4

 '3 –ما يستجد من أعمال  .5

 

 


