
 

 توقيت

 وقاعة االجتماع

 المنسق )المنسقون( الجلسة

 فريق العمل

ص  08:30من 
 10:15إلى 
 ص

القاعة ب، القسم 
 أ

الجمعية العمومية للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 
 1الجزء 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 ص( 8:35ص إلى  8:30)من  ساتيش بابو -الترحيب  .1
 ص( 8:40ص إلى  8:35من ) آالن غرينبرغ - ALACخطاب من رئيس اللجنة االستشارية العامة  .2
3. APRALO رئيس  -: النظر للمستقبل، النظر للماضيAPRALO تقديم  أور-نغدونتشيريل الو ساتيش بابو(

ص  8:40( )من مورين هيلياردو كايلي كان، وهولي رايتشي APRALOأعضاء اللجنة االستشارية لمنظمة 
 ص( 8:50إلى 

 ص( 8:55ص إلى  08:50)من  يوران ماربي - ICANNخطاب من المدير التنفيذي لمنظمة  .4
يتم تحديده الحًقا )من  -( ليبلوند-وأوليفييه كريبين، وعزيز هاللي، وهومبيرتو كاراسكو، غلين ماكنايتآخر ) .5

 ص( 9:05ص إلى  8:55
 9:10ص إلى  9:05)من  ريناليا عبد الرحيمخطاب من عضو مجلس اإلدارة المختار من قبل المجتمع الشامل  .6

 ص(
 09:10)من  ليون فيليب سانشيز أمبياخطاب من عضو مجلس اإلدارة المستقبلي المختار من قبل المجتمع الشامل  .7

 ص( 09:15ص إلى 
 ص( 9:20ص إلى  9:15)من  جيا رونغ الو -خطابات من المكتب اإلقليمي لمجتمع آسيا والمحيط الهادي  .8
)يتم تأكيده الحًقا( من  باهر عصمت -العالمية ألصحاب المصلحة للشرق األوسط خطاب من مجموعة المشاركة  .9

 ص( 09:25ص إلى  09:20
 ص( 9:40ص إلى  9:25تقديم ذاتي للمشاركين )من  .10
ليات، وتطلعات والتزامات األعضاء )من مناقشة بشأن منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ومسؤو .11

 ص( 10:05ص إلى  9:40

 ساتيش بابوالمنسق )المنسقون(: 

 SVالقيادة: 

 HUمالحظات: 

RP :YN 

ص  10:15من 
 10:30إلى 
 ص

 فترة أستراحة لشرب القهوة
 

https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Kaili+Kan+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Maureen+Hilyard+SOI
https://www.icann.org/profiles/goran-marby
https://community.icann.org/display/atlarge/Glenn+McKnight+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Humberto+Carrasco+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Aziz+HILALI+SOI
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=36211634
https://community.icann.org/display/atlarge/Rinalia+Abdul+Rahim+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Leon+Felipe+Sanchez+Ambia+SOI
https://www.icann.org/profiles/jia-rong-low
https://www.icann.org/profiles/baher-esmat
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI


ص  10:30من 
 م 12:30إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

الجمعية العمومية للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 
 2الجزء 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

تحت إشراف  -النظام الداخلي، األعضاء الفرديين، تعزيز مشاركة األعضاء، تحسين المشاركة في السياسات  .1
 ص( 11:00ص إلى  10:30)من  ساتيش بابوو أور-تشيريل النغدون

)من  ALACفي اللجنة االستشارية العامة  APRALOأعضاء  - APRALOأولويات السياسة لمنظمة  .2
 ص( 11:30ص إلى  11:00

)من  كلفين ونغ، وبول ولسون، وإدمون تشانغ، وراجنيش سينغ - البرامج اإلقليمية، والشراكات وأولويات السياسة .3
 م( 12:10ص إلى  11:30

 م( 12:30م إلى  12:10واألعضاء الفرديون )من  ALSمناقشة أنشطة حوكمة اإلنترنت وبرامج منظومات  .4

 ساتيش بابوالمنسق )المنسقون(: 

 SVالقيادة: 

 ALمالحظات: 

RP :EE 

م  12:00من 
 م 01:30إلى 

 فترة أستراحة غداء
 

م  01:30من 
 م 03:00إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

 المشترك AFRALO-AfrICANNاجتماع 

Adobe Connect: 

 وأفريقيا GDPRالموضوع: القواعد العامة لحماية البيانات 

 جدول األعمال:

 م( 1:35م إلى  1:30، )من AFRALO، رئيس عزيز هاللي -كلمة ترحيب  .1
 م( 1:40م إلى  1:35، )من ALAC، رئيس آالن غرينبيرغ -كلمة افتتاحية  .2
 م( 2:10م إلى  1:40المتحدثون الضيوف )من  .3

 م( 1:50م إلى  1:40والمدير التنفيذي )من  ICANN، رئيس يوران ماربي .أ
 م( 1:55م إلى  1:50، رئيس قسم النطاقات العالمية )من هللاأكرم عطا  .ب
 م( 02:00م إلى  1:55)من  – ICANN، نائب رئيس مجلس إدارة شيرين شلبي .ج
ر أول لدى الرئيس ونائب الرئيس األول إلدارة مشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية ، مستشاطارق كامل .د

 م( 2:05م إلى  2:00)من  -الدولية 
 م( 2:10ى م إل 2:05)من  -أفريقيا  GSE، نائب رئيس مشاركة أصحاب المصلحة پيير دانجينو .ه

 م( 2:20م إلى  2:10تقديم الموضوع األساسي )من  .4
 م( 2:15م إلى  2:10في كينيا )من  ICT، عضو لجنة الصياغة وعضو شبكة العمل باراك أوتيينو .أ

 م( 02:20م إلى  2:15)من  – AFRALOوعضو في منظمة  ALACنائب رئيس  ،تيجاني بن جمعة .ب

، رئيس عزيز هالليالمنسق )المنسقون(: 
 AFRALOمنظمة 

 SVالقيادة: 

 GGالمسائل اللوجستية: 

 HUمالحظات: 

RP :YN 

https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://icannwiki.org/Rajnesh_Singh
https://community.icann.org/display/atlarge/Edmon+Chung+SOI
https://icannwiki.org/Paul_Wilson
https://www.icann.org/profiles/kelvin-wong
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Aziz+HILALI+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://www.icann.org/profiles/goran-marby
https://www.icann.org/profiles/akram-atallah
https://www.icann.org/profiles/akram-atallah
https://www.icann.org/profiles/akram-atallah
https://icannwiki.org/Cherine_Chalaby
https://www.icann.org/profiles/tarek-kamel
https://www.icann.org/profiles/sagbo-pierre-dandjinou
https://community.icann.org/display/atlarge/Barrack+Otieno+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Tijani+BEN+JEMAA+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Aziz+HILALI+SOI


 م( 2:25م إلى  2:20عضو لجنة الصياغة )من ، علي حسين -تقديم مشروع البيان  .5
 م( 2:55م إلى  2:25)من  -جميًعا  -مناقشة وتعديل واعتماد البيان  .6
 م( 3:00م إلى  02:55)من  عزيز هاللي -مالحظات ختامية  .7

م  03:00من 
 م 03:15إلى 

 فترة أستراحة لشرب القهوة
 

م  03:15من 
 م 04:45إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

 1والقادة اإلقليميين الجزء  ALACختام جلسات 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 م( 3:30م إلى  3:15)من  ALACأعمال  .1
، نائب الرئيس األول لوضع السياسات ديفيد أوليفوالمدير التنفيذي و ICANN، رئيس يوران ماربيمناقشة مع  .2

 م( 4:00م إلى  3:30)من 
 م( 4:45م إلى  4:00)من  ICANN60ملخص بشأن اجتماع  .3

، رئيس آالن غرينبيرغالمنسق )المنسقون(: 
 Chairلجنة 

 HUالقيادة: 

 ALمالحظات: 

RP :EE 

م  04:45من 
 م 05:00إلى 

 فترة أستراحة انتقال
 

م  05:00من 
 م 06:00إلى 

القاعة ب، القسم 
 أ

 2والقادة اإلقليميين الجزء  ALACختام جلسات 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 م( 5:20م إلى  5:00)من  ALACتقارير من منسقي عالقات لجنة  .1
 م( 5:40م إلى  5:20)من  RALOتقارير من قادة منظمات  .2
 م( 6:00م إلى  5:40)من  2إعالن الرئيس الجزء  .3

، رئيس آالن غرينبيرغالمنسق )المنسقون(: 
 Chairلجنة 

 HUالقيادة: 

 GGالمسائل اللوجستية: 

 EEمالحظات: 

RP :YN 

 

م إلى  6:00من 
 م 7:00

 Réseaux IPومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت  EURALOتوقيع مذكرة تفاهم بين 
Européens 

 م( 6:05م إلى  6:00)من  - جاك ساهل-جان –ترحيب  .1

، ليبلوند-أوليفييه كريبينالمنسق )المنسقون(: 
، جاك ساهل-جانو EURALOرئيس منظمة 

رئيس مشاركة أصحاب المصلحة في نائب 
 أوروبا

https://community.icann.org/display/atlarge/Aziz+HILALI+SOI
https://www.icann.org/profiles/goran-marby
https://www.icann.org/profiles/david-olive
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://www.icann.org/profiles/jean-jacques-sahel
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=36211634
https://www.icann.org/profiles/jean-jacques-sahel


المركز 
 اإلعالمي

ليبلوند، -وأوليفييه كريبن RIPE NCC، المدير العام، أكسيل باوليك - EURALOو RIPEبيانات من قبل  .2
 م( 6:20م إلى  6:05)من  NARALOرئيس 

 م( 6:30م إلى  6:20توقيع مذكرة التفاهم )من  .3
 م( 7:00م إلى  6:30 التواصل بين الحضور )من .4

 SVالقيادة: 

 GG/SJالمسائل اللوجستية: 

م  06:30من 
 م 08:00إلى 

القاعة أ، القسم 
 ب/ج

  لعموم المستخدمين APRALOعرض منظمة 

 م(  6:34م إلى  6:30( )من بابوساتيش ترحيب وتقديمات ) .1
 م( 6:38م إلى  6:34( )من يوران ماربي) خطاب افتتاحي .2
 م( 6:40م إلى  6:38)من  ستيف كروكر - ICANNرئيس مجلس إدارة  -خطاب افتتاحي  .3
 م( 6:42م إلى  6:40)من  شيرين شلبي -المستقبلي  ICANNرئيس مجلس إدارة  -خطاب افتتاحي .4
 م(  6:44م إلى  6:42)من  ا عبد الرحيمرينالي - ICANNمتحدث ضيف عضو مجلس إدارة  .5
 م( 6:46م إلى  6:44)من  آالن غرينبرغ - 2متحدث ضيف  .6
 م( 6:48م إلى  6:46يتم تأكيده الحًقا )من  -مضيف محلي  -1الراعي  .7
 م( 6:50م إلى  6:48)من  إدمون تشانغ سويالمدير التنفيذي  - Dot Asiaشركة  - 2الراعي  .8
 م( 6:52م إلى  6:50)من  ساتيش بابوو علي المسهل -تعليقات ختامية  .9

 م( 6:56م إلى  6:52)من  ليانا غالستيان - ALSعرض تقديمي فيديو لمنظومات  .10
 م( 7:00م إلى  6:56)من  علي المسهل -مقدمة بشأن الترفيه  .11

، رئيس ساتيش بابوالمنسق )المنسقون(: 
APRALO 

 SVالقيادة: 

 GGالمسائل اللوجستية: 

RP :EE/YN 

 
 

https://www.ripe.net/about-us/press-centre/publications/speakers/axel-pawlik
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://www.icann.org/profiles/goran-marby
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Crocker
https://icannwiki.org/Cherine_Chalaby
https://icannwiki.org/Rinalia_Abdul_Rahim
https://icannwiki.org/Rinalia_Abdul_Rahim
https://icannwiki.org/Rinalia_Abdul_Rahim
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Edmon+Chung+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Ali+AlMeshal+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI
https://community.icann.org/download/attachments/64079244/Lianna%20Galstyan%20-%20SOI.pdf?version=1&modificationDate=1494275856000&api=v2
https://community.icann.org/display/atlarge/Ali+AlMeshal+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI

