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 اإلنجليزية: ياألصلاللغة 

 2011فبراير  7 :التاريخ

 نهائي :الحالة

ان ي  ALAC ب

 والشفافٌة المساءلة مراجعة لفرٌق النهائٌة التوصٌات حول
 

 وجد وأٌنما. www.atlarge.icann.org/correspondence اإللكترونً الموقع على اإلنجلٌزٌة باللغة لوثٌقةا لهذه األصلٌة النسخة تتوفر
 فسٌكون األصلً، والنص نجلٌزٌةاإل باللغة مكتوبة غٌر الوثٌقة هذه من نسخة أٌة بٌن المعنى فً اختالف أنه ٌعتبر ما أو المعنى فً اختالف

  السائد هو األصلً النص

 2من  1صفحة 

 

 المقدمة

 ICANNعمل  فرٌق إعداد 

حول األخٌر  عامة الستشار  اال على( ALAC)للجنة االستشارٌة لعموم المستخدمٌن  ٌشكل البٌان التالً الرد الرسمً
 فًشٌرٌل النغدون أور، العضو   األولى البٌان  مسودكتبت د قو .التوصٌات النهائٌة لفرٌق مراجعة المساءلة والشفافٌة

، حٌث تمت مناقشته من قبل 2011ٌناٌر  22فً  ALACفً اجتماع  ،(ALAC)اللجنة االستشارٌة لعموم المستخدمٌن 
 . فٌه LALAأعضاء 

 
. 2111ٌناٌر  27أثناء مؤتمرهم الهاتفً فً  "أ"البٌان فرٌق عمل تحسٌنات عموم المستخدمٌن وقد قام على مراجعة 

 .على البٌان من دون أٌة إضافات له "أ"أعضاء فرٌق العمل  وافق

حول  ALAC ر اإلنترنت لمد  خمسة أٌام حول بٌانمن العاملٌن بدء تصوٌت عب ALACٌناٌر، طلب رئٌس  31فً 
 . التوصٌات النهائٌة لفرٌق مراجعة المساءلة والشفافٌة

 
. أحد عن التصوٌت ، وعدم امتناع0 إلى 12بأغلبٌة على البٌان  ALACوأدى التصوٌت عبراإلنترنت إلى مصادقة 

 : ٌمكنك مراجعة النتائج بشكل مستقل على موقع
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1549IurTvFzFztCDWPZQyGrW 

 
 .2111فبراٌر  7فً  NALIIتم تقدٌم البٌان إلى مجلس إدار  

 

 [المقدمة نهاٌة]

 

 

 

 

 

 

http://icann.org/en/public-comment/#atrt-final
http://icann.org/en/public-comment/#atrt-final
https://community.icann.org/display/TransRev/ALAC+-+January+2011+-+Statement+on+the+ATRT+Final+Recommendations
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1549IurTvFzFztCDWPZQyGrW


 2من  2صفحة 

 ة المساءلة والشفافيةحول التوصيات النهائية لفريق مراجع ALACبيان 
 

( ATRT)، نقدر للغاٌة عمل فرٌق مراجعة المساءلة والشفافٌة (ALAC)نحن، فً اللجنة االستشارٌة لعموم المستخدمٌن 
 .إن شمولٌة منهجٌتهم بالمراجعة هً واضحة فً التوصٌات النهائٌة. بإعداد توصٌاتهم النهائٌة

ضمن سٌاق  1.1رقم ( التأكٌد)قسام التالٌة من فقر  تأكٌد االلتزامات ولكننا نرغب بطلب اآلراء حول كٌفٌة مخاطبة األ
بأن  ICANNللحصول على ضمانة من مجلس إدار   LALAباإلضافة إلى هذا، تسعى . ATRTالتوصٌات النهائٌة لـ 

 :التالٌة الشفافٌة و المساءلة ستكون لها األولوٌة فً نشاطات فرٌق مراجعة األمور المناقشةفً األقسام التالٌة

 (د .) التقٌٌم المستمر حول مدى تقبل ومساند  وقبول قراراتICANN اإلنترنت، و من قبل العامة ومجتمع 

 (هـ ) تقٌٌم عملٌة تطوٌر السٌاسة لتسهٌل المشاورات على نطاق المجتمع، ووضع السٌاسات الفعالة وفً الموعد
بشكل متكرر كل فتر  ثالث  عملٌة مراجعة لتنفٌذ االلتزامات المذكور  أعاله ICANNسوف تنظم . المناسب

وسٌتم تنفٌذ المراجعة من أعضاء . 2010دٌسمبر  31سنوات على األقل، على أن تنتهً المراجعة األولى قبل 
من ما متطوعٌن من المجتمع وسٌتم تأسٌس فرٌق للمراجعة ونشر المراجعة التقرٌر للتعلٌق العام وسوف تتض

والسكرتٌر العام لالتصاالت  ICANNورئٌس مجلس إدار   GACرئٌس (: أو من ٌحددهم المرشحون)ٌلً 
. المنظمات الداعمة وخبراء مستقلٌناالستشارٌة و ICANNوممثلٌن عن لجان  DOCوالمعلومات الخاصة بـ 

( GACمع أعضاء بالتشاور ) CLAسٌتم االتفاق على تركٌبة فرٌق المراجعة بشكل مشترك من رئٌس 
سٌتخذ المجلس . وسٌتم تقدٌم التوصٌات الناتجة للمجلس مع نشرها للتعلٌق العام. ICANNورئٌس إدار  

وٌجب أن تعتبر كل مراجعة من المراجعات السابقة . إجراءات خالل فتر  ستة شهور من استالم التوصٌات
 ICANNفً ضمان عمل  ICANNمن جانب  المدى الناجح الذي سٌتم فٌه عملٌات التقٌٌم واتخاذ اإلجراءات

سٌتم تقٌٌم عملٌات المراجعة السابقة والمتممة . بالشفافٌة والمسئولٌة فٌما ٌتعلق بقراراتها والعمل للصالح العام
للمدى الذي قام فٌه المجلس والطاقم بتنفٌذ التوصٌات الناتجة عن مراجعات عملٌات االلتزام األخرى المحدد  

 .أدناه

 

 


