
 
 

 توقيت

 وقاعة االجتماع

 المنسق )المنسقون( الجلسة

 فريق العمل

ص  09:00من 
 10:15إلى 
 ص

القاعة ب، القسم 
 أ

 1والقادة اإلقليميون الجزء  ALACجلسة عمل 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 ص( 9:30ص إلى  09:00ترحيب بالقادة اإلقليميين الحاليين والمستقبليين والضيوف المميزين )من  .1
، بما في ذلك جلسة مناقشة المجتمع الشامل مع مجلس إدارة ICANN60أغراض وأهداف المجتمع الشامل في اجتماع  .2

ICANN  ص( 10:15ص إلى  09:30واإلعداد للجلسات المجتمعية )من 

آالن  المنسق )المنسقون(:
 Chair، رئيس لجنة غرينبيرغ

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP :YN 

ص  10:15من 
 10:30إلى 
 ص

 فترة أستراحة لشرب القهوة
 

ص  10:30من 
 م 12:00إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

 2والقادة اإلقليميون الجزء  ALACجلسة عمل 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 10:30الجديدة، بما في ذلك طلبات المجتمع، ودعم مقدمي الطلبات، وتشابه السالسل واألسماء العامة المغلقة )من  gTLDنطاقات  .1
 م( 12:00ص إلى 

آالن  المنسق )المنسقون(:
 Chair، رئيس لجنة غرينبيرغ

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP :EE 

م  12:00من 
 م 01:30إلى 

 فترة أستراحة غداء
 

م  12:15من 
 م 01:15إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

بناء قدرات المجتمع الشامل للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 
APRALO  1الجزء 

Adobe Connect: 

هولي المنسق )المنسقون(: 
، عضو اللجنة االستشارية رايتشي
في منظمة  ALACالعامة 

APRALO 

https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI


 جدول األعمال:

 م( 12:25م إلى  12:15)من  ALAC، عضو لجنة رايتشي هولي -ترحيب وتقديمات .1
 م( 12:40م إلى  12:25ما المقصود باإلنترنت؟ )من  .2
 م( 12:55م إلى  12:40ماهي حوكمة اإلنترنت؟ )من  .3
 م( 1:15م إلى  12:55من يقوم "بحوكمة" ماذا؟ )من  .4

 SV القيادة:

 GGالمسائل اللوجستية: 

 HUمالحظات: 

RP :MA 

م  01:30من 
 م 03:00إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

 3والقادة اإلقليميون الجزء  ALACجلسة عمل 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال: 

 م( 03:00م إلى  01:30تحديث ومناقشة )من  - ICANNتطور  .1
صيون ، وليون سانشيز، وجاك سوبرنات-جان، وإيريش شويغوفر، وباستيان غوسلينغس، وآفري دوريا - حقوق اإلنسان .أ

 جون البريز، وتاتيانا تروبيناو ،أور-تشيريل النغدون، وتيجاني بن جمعة، وأودجيدجي
 جاك سوبرنات-آالن، وآفري، وتشيريل، وجان - الشفافية .ب
جاك سوبرنات، وتيجاني، وتشيريل، -، وإيريش شويغوفر، وجانكريستوفر ويلكينسونآفري، و - االختصاص القضائي .ج

 وتاتيانا تروبينا
 تشيريل، وآفري وآالن - توجيهات بشأن حسن النية .د
تشيريل )مقرر مشارك(، وآالن، وآفري، وكريستوفر دبليو، وجان جاك  - مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية .ه

 سيفاسوبرامانيان موتوسامي، وصيون، وسيباستيان باتشوليهإس، و
 وبيران دونديه جيلنوسيباستيان، وصيون، وتيجاني، تشيريل،  - التنوع .و
 ، وسيفاخوسي أرسي،، وتشيريلن وكارلوس فيرا كنتانا، وألبرتو سوتوسيباستيان )مقرر(، و - أمين المظالم .ز
 آفري، وسيفا، وتشيريل - (CEPمراجعة عملية المشاركة التعاونية ) .ح
 ، وتشيريل، وصيونآفري )مقرر(، وآالن - مساءلة الموظفين .ط
 )إذا كانت هناك حاجة لذلك( -" 2"المرحلة  IRP .ي
 آالن غرينبيرغ - ATRT2 .ك

أوليفييه المنسق )المنسقون(: 
 ليبلوند-كريبين

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP :YN 

م  03:00من 
 م 03:15إلى 

 فترة أستراحة لشرب القهوة
 

م  03:15من 
 م 04:45إلى 

 4والقادة اإلقليميون الجزء  ALACجلسة عمل 

Adobe Connect: 

آالن المنسق )المنسقون(: 
 Chair، رئيس لجنة غرينبيرغ

https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/WEIA/Human+Rights
https://community.icann.org/display/atlarge/Avri+Doria+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Bastiaan+Goslings+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Erich+Schweighofer+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Jean-Jacques+Subrenat+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Leon+Sanchez+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Seun+Ojedeji+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Seun+Ojedeji+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Tijani+BEN+JEMAA+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Tatiana+Tropina+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/John+Laprise+SOI
https://community.icann.org/display/WEIA/Transparency
https://community.icann.org/display/WEIA/Jurisdiction
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Christopher+Wilkinson+SOI
https://community.icann.org/display/WEIA/Guidelines+for+Good+Faith+Conduct
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59643284
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=53774324
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Sivasubramanian+Muthusamy+SOI
https://community.icann.org/display/WEIA/Diversity
https://community.icann.org/display/atlarge/Beran+Dondeh+Gillen+SOI
https://community.icann.org/x/lhWOAw
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Alberto+Soto+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Carlos+Vera+Quintana+SOI
https://icannwiki.org/Jose_Arce
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59643292
https://community.icann.org/display/WEIA/Staff+Accountability
https://community.icann.org/display/gnsosoi/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/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI


القاعة ب، القسم 
 أ

 جدول األعمال:

)من  إيريك أوستيرويلو دينيس ميشيلمناقشة بشأن فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة مع الرؤساء المشاركين الممثلين  .1
 م( 03:45م إلى  03:15

، بما في ذلك األقسام المراجعة من (CCT-RT) فريق مراجعة المنافسة وخيار المستهلك وثقة المستهلكمناقشة بشأن  .2
 م( 04:15م إلى  03:45)من  CCT-RT، رئيس فريق جوناثان زاكمع CCT-RTمشروعهم لتقرير 

 م( 04:45م إلى  04:15، مدير ضمانات المستهلك )من برايان شيلينغتحديث ومناقشة ضمانات المستهلك مع  .3

 HUالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP :EE 

م  04:45من 
 م 05:00إلى 

 أستراحة انتقالفترة 
 

م  05:00من 
 م 06:30إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

 5والقادة اإلقليميون الجزء  ALACجلسة عمل 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 م( 06:30م إلى  05:00تخطيط تنظيمي )من  - ATLAS IIIمؤتمر القمة للمجتمع الشامل  .1
 ATLAS IIIمقدمة حول  .أ

 ، واألجل النهائي للسفرALSمعايير االختيار، واعتبار التاريخ النهائي لمنظومات  -السفر  .ب
 مراجعة البرنامج الزمني العام ومناقشة أولية للجلسات -الجدول الزمني  .ج
 ATLAS IIIمواضيع قمة  .د
 ATLAS IIIمراجعة الجدول الزمني لمخطط  .ه

آالن المنسق )المنسقون(: 
 Chair، رئيس لجنة غرينبيرغ

 HU/GGالقيادة: 

 SVمالحظات: 

RP :YN 

 
 
 

https://icannwiki.org/Denise_Michel
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilk-COyPvWAhUCHxoKHSMLAsUQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.icann.org%2Fnews%2Fannouncement-2-2017-02-14-en&usg=AOvVaw3Rdvsy17z9_xJY_jYk1wDb
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-03-07-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-03-07-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-03-07-en
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Jonathan+Zuck+SOI
https://www.icann.org/profiles/bryan-schilling
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI

