
       
 

 

  )BGIGو مجلس اإلدارة ( GACجلسة مجموعة التفاعل بين 

  6.3الجلسة 

 

  ياتحتوالم

 1 نبذة تعريفية

 2 جدول األعمال

 2 مزيد من معلومات الخلفية/التفاصيل:

  

 

  الهدف من الجلسة

من أجل مناقشة معالجة مجلس اإلدارة  GACسوف تتاح الفرصة خالل هذه الجلسة لمجموعة التفاعل بين مجلس اإلدارة ولجنة 
الختامي الصادر في اجتماع كوبي والحصول على آخر مستجدات النتائج المتوقعة  GACالمقدمة في بيان  GACلنصيحة إجماع 

  الختامي الصادر في اجتماع مراكش. GACمن معالجة نصيحة اإلجماع في بيان 

  

  نبذة تعريفية
 

 GACة محور اهتمام أساسي لكل من مجلس اإلدارة ولجن GACكانت الجهود المبذولة لتحسين معالجة وتعقب نصائح ومشورات 
  لفترة من الوقت.

 
بهدف تناول  2011) التي نشأت منذ عام BGRIاللجنة االستشارية العامة (-وقد أثبتت مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة

) أنها وسيلة مفيدة في إجراء حوار اعتيادي فيما بين أعضاء ATRTالتوصيات المقدمة من فريق مراجعة المسؤولية والشفافية (
تحسنًا في تلقي ودراسة ومعالجة وتعقب  BGRI. وحتى هذا التاريخ، حقق الجهد التعاوني من GACدارة وأعضاء مجلس اإل

  .ICANNمن مجلس إدارة  GACنصائح 
 

على مدار السنين  BGRIاللجنة االستشارية العامة -تضمنت القضايا التي ناقشتها مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة
؛ مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ GAC؛ تحسينات على عملية النظر في مشورة GACالسابقة التعريف الفعلي لمشورة 

؛ وتبادل المعلومات األخرى المختلفة GAC؛ تعديالت مختلفة لمبادئ تشغيل GAC؛ مصادر دعم سكرتارية GAC مشورة
اللجنة -ومجلس اإلدارة مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة GACاستخدم أعضاء قيادة الكيانين. وفي اآلونة األخيرة،  بين

  االستشارية العامة كوسيلة مفيدة إلجراء المناقشات التشغيلية وعمليات فحص الجوانب االستراتيجية في عالقة العمل الخاصة بهم.
 

الحالي  BGRIعلى تغيير اسم  ICANNس إدارة وأعضاء مجل GACفي برشلونة، وافق أعضاء  ICANN 63في اجتماع 
كدليل على االلتزام بمواصلة التفاعل والجهود  -) BGIGو مجلس اإلدارة ( GACاالسم الجديد مجموعة التفاعل بين  إلى

  .GACالنشطة بين مجلس اإلدارة و  التعاونية
 



 

  3 من 2 صفحة  )BGIGومجلس اإلدارة ( GACجلسة مجموعة التفاعل بين  - GACمن جدول أعمال  6.3البند  - ICANN65اجتماع 

وأعضاء مجلس اإلدارة. من المتوقع أن تستمر  GACه " الجديد التزاًما متجدًدا بالعمل التعاوني الذي تقوم بBGIGيعكس اسم "
وتسهيل التفاعل الهادف مع مجلس  GACفي استكشاف المبادرات والفرص التي يمكنها تحسين عمليات  BGIGمجموعة 

  .ICANN إدارة

  

  جدول األعمال
 

  التمهيدية: BGIG، من المرجح أن تتضمن أجندة عمل اجتماع مجموعة ICANN65بالنسبة الجتماع 
 

  عمليات التقديم والتعارف ●
  نظرة عامة على رد مجلس اإلدارة على نصيحة كوبي ●
  إطار زمني لمعالجة بيان مراكش الختامي ●
  الماضية GACاإلحاطة بحالة نصائح  ●
  أية أعمال أخرى ●

  

  مزيد من معلومات الخلفية/التفاصيل:

باألساس   )BGRI-WGواللجنة االستشارية الحكومية (لقد تم إنشاء مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة 
)en-28-02-2012-2011-gac-https://www.icann.org/resources/pages/board من أجل تنفيذ التوصيات ذات (

 )،ATRT1األول ( ICANNمساءلة وشفافية لفريق مراجعة  GACالصلة بلجنة 

reviews/atrt-g/resources/reviews/specificann.orhttps://www.ic.  
 

اللجنة االستشارية العامة من أجل تنفيذ التوصيات ذات الصلة بلجنة -ثم تم تمديد فترة مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة
GAC  لفريق مراجعة مساءلة وشفافيةICANN ) الثانيATRT2 ،(

reviews/atrt-s://www.icann.org/resources/reviews/specifichttp؛  
 

 -الثانية  ICANNوراجع صفحة ويكي لتنفيذ توصيات فريق مراجعة مساءلة وشفافية 
y/atrt/ATRT2+Implementation+Programhttps://community.icann.org/displa -  من  6راجع التوصية

  GAC توصيات
 

والذي تم تحديث اسم مجموعة  ICANN63المنعقد خالل اجتماع  BGRIالسجالت (المحاضر والتسجيالت) الجتماع 
  https://63.schedule.icann.org/meetings/901607 - خالله العمل

 

  
    



 

  3 من 3 صفحة  )BGIGومجلس اإلدارة ( GACجلسة مجموعة التفاعل بين  - GACمن جدول أعمال  6.3البند  - ICANN65اجتماع 

  روابط أخرى مفيدة:
 

  :2010ديسمبر/كانون األول  31 -األول  ATRTالتوصيات النهائية لفريق 
en.pdf-31dec10-recommendations-final-http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt  

  
  :2011يونيو/حزيران  19في  -GACالتقرير النهائي لمجموعة العمل المشتركة بين مجلس اإلدارة/ 

en.pdf-19jun11-report-final-jwg-gac-2009/board-gac-http://www.icann.org/en/committees/board  

  
  ICANN: https://www.icann.org/resources/accountabilityفي  ATRTالصفحة الرئيسية لفريق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  إدارة الوثائق

  2019حزيران/يونيو  27-24مراكش،  ICANN65  اجتماع

  )BGIGو مجلس اإلدارة ( GACجلسة مجموعة التفاعل بين   العنوان

  والجمهور (بعد االجتماع) GACأعضاء لجنة   التوزيع

  2019يونيو/حزيران  5  تاريخ التوزيع

 


