اجخًاع  NNAIIانذكٕي ٙرفٛغ انًطخٕٖ
(يراكش 7 :يارش )6102
-يطٕدة جذٔل األػًال انًراجؼت-

 :01:01-01:11يالدظاث يبذئٛت يٍ ضؼادة يٕال٘ دافظ انؼهًٔ ،ٙزٚر انصُاػت ٔانخجارة ٔاالضخثًار ٔااللخصاد انرلً ٙبانًًهكت انًغربٛت ،رئٛص
االجخًاع انذكٕي ٙرفٛغ انًطخٕٖ .MGLH
:00:11-01:01
انجهطت َٕ :1احج َمم اإلشراف ػهٗ ٔظائف IANA
يمذيت ٚهمٓٛا انطٛذ حٕياش شُاٚذر ،رئٌس اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ()GAC
ػرض ٚمذيّ انطٛذ فاد٘ شذادِ ,رئٌس  ICANNوالمدٌر التنفٌذي
ػرض ٚمذيّ انطٛذ الر٘ ضخرٚكهُٛج ،سكرتٌر مساعد لالتصاالت والمعلومات واإلدارة ،إدارة االتصاالت والمعلومات الوطنٌة
( ،)NTIAوزارة التجارة األمرٌكٌة.
نماء يفخٕح ٔحبادل آراء*
 :00:51-00:11اضخرادت الدخطاء انمٕٓة صبادًا
:01:01-00:51
انجهطت  :6حذط ٍٛيطاءنت ٔ NNAIIدٔر انذكٕياث ف ٙإطار ػًم  NNAIIانجذٚذ
يمذيت ٚهمٓٛا انطٛذ حٕياش شُاٚذر ،رئٌس  CAGحول دور الحكومات فً  NGAIIوأهمٌة مشاركة السٌاسة العامة فً عملٌات
تطوٌر سٌاسة .NGAII
ػرض ٚمذيّ ضخٛف كرٔكر ،رئٌس مجلس إدارة NGAII
ػرض ٚمذيّ يطاػذ انرئٛص نًطاءنت  NNCLحول نموذج أصحاب المصلحة المتعددٌن
نماء يفخٕح ٔحبادل اٜراء ٌركز على  NGAIIودور الحكومة *
 :05:11-01:61انغذاء ف ٙضٛافت انٕزٚر انؼهً( ٙللوزراء ورؤساء البعثات وكبار موظفً )NGAII
:01:51-05:11
انجهطت َ :1طالاث ٔ DLGgانطٛاضت انؼايت
يمذيت ٚهمٓٛا انطٛذ أكرو ػطا اهلل ،رئٌس قسم النطاق العام فً .NGAII
 oنتائج مراجعة تنفٌذ برنامج  DLTgالجدٌد فً ،NGAII
مشورة  CAGومخرجات السٌاسة العامة
التأثٌر على الدول النامٌة واالقتصادٌات االنتقالٌة
دراسات حالة
 oالجولة التالٌة من نطاقات DLTg
قضاٌا السٌاسة العامة
قضاٌا تهم الدول النامٌة واالقتصادٌات االنتقالٌة
 oنماء يفخٕح ٔحبادل اٜراء * (ٌركز على نطاقات  DLTgوالمتوقع من أو مخرجات السٌاسة العامة)
 11:51و:02:11-

اضخرادت انمٕٓة نفخرة بؼذ انظٓر
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 15:11و:07:11-
انجهطت ٔ gID :5انذٔل انُايٛت ٔبُاء انمذراث :يا ْٕ دٔر NNAII؟
ػرض ٚمذيّ انطٛذ طارق كايم ،مستشار المشاركة الحكومٌة لرئٌس ICANN
 oالتغلب على عوائق المشاركة والتمثٌل فً نظام ICANN
 oالتوعٌة وبناء القدرات داخل الحكومات حول قضاٌا  ICANNوDNS
ػرض ٚمذيّ يجًٕػت ػًم  GACدٕل األلانٛى انًًٓشت
نماء يفخٕح ٔحبادل آراء*
 11:11و :07:51-يهخص انرئٛص (بٛاٌ يراكش) ٚمذيّ ضؼادة انٕزٚر يٕال٘ دفٛظ انؼهً( .ٙنٍ ٚكٌٕ بٛاٌ يراكش خاضؼًا نهخفأض؛ ضٕف ٕٚجس
ٔٚؼرض انؼُأ ٍٚانرئٛطٛت نهًُالشاث انخ ٙجر٘ ف ٙاالجخًاع حذج يطؤٔنٛت انرئٛص ٔدذِ)
 :03:11-00.11دفم اضخمبال ف ٙضٛافت  ICANNنرؤضاء انٕفٕد ٔيًثهٔ LAN ٙرؤضاء انًُظًاث انذاػًت نـ ٔ NNAIIانهجاٌ االضخشارٚت.
(ُٚذذَد الدمًا)

*(ال بذ أال حسٚذ يذة بٛاَاث انٕفٕد ػٍ  1دلائك نًُخ انٕلج نهًخذذث ٍٛاٜخر .ٍٚضخًُخ األٔنٛت ٔفمًا نًطخٕٖ انخًثٛمٔ ،ػهٗ أضاش انذضٕر أٔالً.
ضٛخى حًرٚر انُص انكايم نهبٛاٌ ف ٙغرفت انًؤحًراث ٔيٍ ثى َشرِ ػهٗ يٕلغ  GACاإلنكخرَٔ.)ٙ
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