
   
 

 

 ATRT3تحديث مراجعة 

 ( ATRT3) تحديث مراجعة المسؤولية والشفافية الثالثة - 28الجلسة 

 :المحتويات

 1 الهدف من الجلسة

 1 نبذة خلفية

 2 أحدث التطورات

 3 جدول أعمال الجلسة

 3 المواقف الحالية

 3 الوثائق المرجعية الرئيسية

 4 المزيد من المعلومات

 4 إدارة الوثائق

 __________________ 

 

 الجلسة منالهدف 

،  (ATRT3على آخر التطورات مع فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالثة ) GACخالل هذه الجلسة، سيتعرف أعضاء 

 وكذلك حالة جهود أطراف العمل.  GACلتبادل المعلومات حول   ATRT3 GACوالمشاركة في حوار مع مجموعة عمل  

 

 نبذة خلفية

بتنفيذ التزامها للمحافظة على آليات  ICANNدورية لتقييم كيفية قيام على المجتمع ألن يجري مراجعة  ICANNتفرض لوائح 

مداخالت المجتمع والمساءلة والشفافية وتعزيزها وتحسينها. وهذا يضمن أن عملية صنع القرار الخاصة بها ستعكس المصلحة  

 العامة وعرضة للمساءلة أمام مجتمع اإلنترنت.

 

مسائل العامة الموضوعة التي قد تقوم فرق مراجعة المساءلة والشفافية بتقييمها. وتشمل  ال ICANNتحدد اللوائح الداخلية لمؤسسة 

 هذه المسائل، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: 

 

 ؛ICANNتقييم وتحسين حوكمة مجلس إدارة  .1

لضمان   األوسع وطرح التوصيات للتحسين ICANNوتفاعلها مع مجلس اإلدارة ومجتمع  GACتقييم دور وفعالية  .2

 ؛ DNSحول سمات السياسة العامة للتنسيق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNاالعتبار الفعال من 

 المشاركات العامة؛ ICANNتقييم وتحسين العمليات التي تستلم بها  .3

 وقبولها من مجتمع اإلنترنت؛ ICANNتقييم مدى استمرار دعم قرارات   .4

 هيل مشاورات المجتمع التي تم العمل عليها وتحسينها وتطوير السياسة الفعالة والمناسبة؛تقييم عملية تطوير السياسة لتس .5

 تقييم عملية المراجعة المستقلة وتحسينها. .6
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المراجعة الثالثة   عضًوا إلجراء 18عن اختيار فريق مكون من  ICANN، أعلنت مؤسسة 2018كانون األول )ديسمبر(  20في 

  السيد ليو يوي )مندوب الصين(. -عضًوا في الفريق  GACرشحت  (.ATRT3) للمساءلة والشفافية 

مع مجلس  GACوأنشأ "طرف عمل" مكرس لتقييم دور وفعالية تفاعالت  GACعة تكريس جزء من عمله لمراج ATRT3قرر 

بفعالية حول جوانب  GACآراء  ICANNاألوسع، والبحث عن كيفية ضمان أن مراعاة  ICANNومجتمع  ICANNإدارة 

 . DNSالسياسة العامة لتنسيق تكنولوجيا نظام اسم النطاق 

السابقة وتتطلع  ATRT2هذه سلسلة من األسئلة التي تنظر في ماضي تنفيذ توصيات  GAC ATRT3وضعت مجموعة عمل  

  مع التركيز على وضع توصيات مستقبلية. GACو ICANNإلى النظر في فعالية عالقة مجلس إدارة 

في مدينة مراكش في الوقت الذي قامت فيه   ICANN65في جلسة عامة في  GACمع  GACاجتمع أعضاء فريق عمل  

 .GACمجموعة العمل بمشاركة األسئلة الخاصة بتعليقات 

  

 أحدث التطورات 

 أيًضا وثيقتي استقصاء تطالبان برؤى المجتمع ومعلومات حول موضوعات مراجعته. ATRT3، طور ICANN65ومنذ اجتماع 

)أي المنظمات الداعمة واللجان االستشارية( وسعى  ICANNأحد هذه االستبيانات طلب الحصول على مدخالت من هياكل مجتمع 

 استبيان ثان إلى الحصول على مدخالت من أعضاء المجتمع الفردي. 

على المشاركة في استبيان االستجابة  GACوتم تشجيع أعضاء  GACاستبيان بنية المجتمع الخاص بـ ا على  ردودً  GACقدمت 

 الفردية المنفصل.

  ATRT3فيما يتعلق بالعديد من األسئلة المكتوبة التي شاركها أعضاء فريق عمل  GACأيًضا استجابة  GACوقد نسقت قيادة 

GAC  معGAC الوثائق المرجعية لعثور على روابط إلى نسخ من وثائق االستجابة تلك في قسم خالل اجتماع مراكش. يمكن ا

 لهذه التوجيهات. الرئيسية

  

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
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 جدول أعمال الجلسة

 ( 2019أكتوبر   14)اعتباًرا من 

 

ستعرض هذه الجلسة،  في مونتلاير إلعداد تقرير أولي عن جهودها. ICANN66األصلية اجتماع   ATRT3استهدفت خطة عمل 

 في مونتلاير، بنود جدول األعمال التالية:  GACرر عقدها في اجتماع المق

 المالحظات التمهيدية  ●
 المحرز  ATRT3نظرة عامة على تقدم   ●
● AOB 

 

 المواقف الحالية

مع توقع أنه كلما زاد عدد المعلومات التي يتم مشاركتها،  ATRT3فكرة التفاعل مع فريق مراجعة  GACيدعم فريق القيادة في  

وعمله. باإلضافة إلى المشاركة النشطة مع فريق المراجعة من قِبل فريق قيادة   GACأكثر إطالًعا على   ATRT3كلما كان 

GAC تمت دعوة أعضاء ،GAC  ومراقبيها وما زالوا مدعوون إلى إتاحة الفرصة لمساعدة فريق المراجعة مع أي طلبات محددة

 . GACللسياق أو الخلفية أو المعلومات حول عمل 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

ATRT3 - -https://gac.icann.org/activity/gacاستبيان هياكل المجتمع على  GACنسخة من استجابات  ●

atrt3-icann-in-involvement 

ATRT3 GAC - -https://gac.icann.org/activity/gacعلى أسئلة طرف عمل  GACسخة من استجابات  ●

atrt3-icann-in-involvement 

 -من هنا  ATRT3 wikiيمكن االطالع على صفحة ويب  ●

https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3 

 ATRT3 GAC - https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WPصفحة الويب لطرف العمل  ●

 -( 2019يونيو  12)المعتمدة في  ATRT3العمل  يمكن العثور هنا على الشروط المرجعية وخطة ●

https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference 

 -وتفاعالتها  GACبشأن عمليات  6: التوصية ATRT2التوصيات من  ●
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?

332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdfpreview=/108332215/108 
  

https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3https:/gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3https:/gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP
https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20&%20Interactions.pdf
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20&%20Interactions.pdf
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 المزيد من المعلومات

https://gac.icann.org/activity/gac- -هنا  GAC ATRT3  يمكن العثور على صفحة نشاط ●

atrt3-icann-in-involvement 

 -كوبي  - ICANN64في اجتماع  GACإلى  ATRT3تسجيل ومواد الجلسة من ليو يوي إحاطة   ●

https://64.schedule.icann.org/meetings/961962 

 -مراكش  - ICANN65خالل اجتماع  GACمع  ATRT3 GACنص ومواد الجلسة من جلسة طرف العمل  ●

https://65.schedule.icann.org/meetings/1058191 

 

 إدارة الوثائق

 مونتلاير، كندا - ICANN66 اجتماع 

 إحاطة  -  28رقم  -  ATRT3تحديث  العنوان 

 وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  GACأعضاء   التوزيع 

 2019تشرين األول )أكتوبر(  14: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://64.schedule.icann.org/meetings/961962
https://65.schedule.icann.org/meetings/1058191

