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لجنة  At-Largeاالستشارية
بيان  ALACحول التقرير والتوصيات النهائية لفريق استعر
اض المساءلة والشفافية الثاني ()ATRT 2
مقدمة
أعدت ريناليا عبد الرحيم ،عضو  At-Largeعن منظمة  At-Largeلمنطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ
اإلقليمية ( ،)APRALOمسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة الموضوع داخل  At-Largeوعلى القوائم
البريدية.
في  20فبراير  ،2014تم نشر هذا البيان على "مساحة عمل التقرير والتوصيات النهائية لفريق مراجعة المساءلة
والشفافية الثاني ) (ATRT2التابع لـ."At-Large
في اليوم نفسه ،طلب أوليفيير كريبين-ليبلوند ،رئيس  ،ALACمن طاقم عمل  ICANNلقطاع السياسة دعً ا
لـ  ALACإرسال دعوة للتعليقات على التوصيات المقدمة إلى كل أعضاء  At-Largeعن طريق القائمة البريدية
إلعالنات .LALA
في  28فبراير  ، 2014تم نشر إصدار يضم التعليقات الواردة وذلك على مساحة العمل سابقة الذكر وطلب الرئيس
من فريق العمل فتح تصويت إلقرار  ALACللبيان المقترح.
وفي  07مارس  ،2014أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار  ALACللبيان بنتيجة
 14صوت لصالحه ،وبدون أي صوت ضده ،وبدون أي امتناع عن التصويت عليه .يمكنك مراجعة النتيجة بشكل
مستقل عبر الرابط التالي:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3695vv4GhaFC4ReREQfQgfxh

ملخص
 .1ننصح مجلس إدارة  ICANNبما يلي )1( :التأكيد بصورة متساوية على التوصيات والمالحظات ،ومعالجة القضايا
الرئيسية المبينة في المالحظات المشار إليها في الملحقين باء وجيم من التقرير قبل المراجعات المستقبلية القادمة
لـ  WHOISالمقبل واألمن واالستقرار والمرونة ( ،)SSRو( )2اتخاذ تدابير لتحسين المراجعات المستقبلية عن
طريق ضمان منح عمليات المراجعة وقتا كافيا إلجراء تقييم شامل وفعال وضمان أن  ICANNمستعدة على نحو
أفضل على المستوى التنظيمي لدعم عملية المراجعة.
 .2نعتقد أن مجلس اإلدارة ينبغي أن يدرس كل التوصيات والمالحظات في تقرير  ATRT2في إطار من العناية
الواجبة المتساوية .ويوجد فحص دقيق للمالحظات وارد في الملحقين باء وجيم بشأن مراجعات تنفيذ فريق مراجعة
 WHOISوفريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة يكشف عن قضايا خطيرة تتطلب اهتمام وعناية مجلس
اإلدارة .وضع توصيات جديدة بشأن هذه الموضوعات خارج نطاق  ،ATRT2لكن تبقى القضايا واقعة ضمن
اختصاص المجلس .ومن المرجح أن تجاهل هذه القضايا في هذه المرحلة يوف يفاقم المشاكل في غضون سنوات
قليلة .ونوصي بمعالجة القضايا اآلن من خالل آليات مناسبة.
 .3يتضمن تقرير  ATRT2قسما بشأن تجربته في عمل المراجعة في المرفق هاء .ويبرز هذا القسم المالحظات
والتوصيات حول "تحسين المراجعات المستقبلية" لفريق مراجعة المساءلة والشفافية الثالث ( .)ATRT3ونالحظ
بقلق أن عمليات الفريقين  ATRT1و ATRT2لم يتيسر لها سوى أقل من  12شهرا كامال إلجراء مراجعتها وأن
ذلك أثر على عملهما .ونظرا ألهمية عملية المراجعة ،فإننا نوصي أن تستعد  ICANNعلى نحو أفضل على
المستوى التنظيمي لدعم المراجعات المستقبلية ومنح فريق  ATRT3سنة كاملة ( 12شهرا) لعمل المراجعة
الحاص به ،حتى لو تأخر بدء المراجعة.
تتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على  .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceوأينما وجد اختالف في المعنى
أو ما يعتبر عل ى أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي ،فسيكون النص األصلي هو
السائد.

بيان  ALACحول التقرير والتوصيات النهائية لفريق استعراض المساءلة
والشفافية الثاني ()ATRT 2
تهنئ  ALACفريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني ( )ATRT2على استكمال تقريره وتوصياته النهائية إلى
مجلس إدارة .ICANN
ونقدر مقدار الجهد المطلوب لتقييم تنفيذ  ICANNللتوصيات من فرق المراجعة السابقة (فريق  ATRT1وفريق
مراجعة  WHOISوفريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة) .ونثمن التقييم وكذلك التوصيات التي تلت ذلك،
والتي تتضمن معلومات قيمة من مجتمعنا.
نجد أن توصيات فريق  ATRT2واضحة ومالئمة وقابلة للتنفيذ .وبالتالي فإننا نؤيد التوصيات ونحث مجلس إدارة
ً
ً
استراتيجية من أجل خلق ثقافة المساءلة والشفافية في .ICANN
أولوية
 ICANNالعتمادها
وللمضي قدما ،فإننا ننصح مجلس إدارة  ICANNبما يلي )1( :التأكيد بصورة متساوية على التوصيات
والمالحظات ،ومعالجة القضايا الرئيسية المبينة في المالحظات المشار إليها في الملحقين باء وجيم من التقرير قبل
المراجعات المستقبلية القادمة لـ  WHOISالمقبل واألمن واالستقرار والمرونة ( ،)SSRو( )2اتخاذ تدابير
لتحسين المراجعات المستقبلية عن طريق ضمان منح عمليات المراجعة وقتا كافيا إلجراء تقييم شامل وفعال وضمان
أن  ICANNمستعدة على نحو أفضل على المستوى التنظيمي لدعم عملية المراجعة.
التأكيد بصورة متساوية على التوصيات والمالحظات
شدد فريق  ATRT2على أن "النظر المالحظات الواردة في تقييماته وتقريره ينبغي "النظر فيها حسب األصول
ومنحها الوزن المستحق في جميع جهود التنفيذ الجارية والمستقبلية ".نعتقد أن مجلس اإلدارة ينبغي أن يدرس كل
التوصيات والمالحظات في تقرير  ATRT2في إطار من العناية الواجبة المتساوية .ويوجد فحص دقيق للمالحظات
وارد في الملحقين باء وجيم بشأن مراجعات تنفيذ فريق مراجعة  WHOISوفريق مراجعة األمن واالستقرار
والمرونة يكشف عن قضايا خطيرة تتطلب اهتمام وعناية مجلس اإلدارة .وضع توصيات جديدة بشأن هذه
الموضوعات خارج نطاق  ،ATRT2لكن تبقى القضايا واقعة ضمن اختصاص المجلس .ومن المرجح أن تجاهل
هذه القضايا في هذه المرحلة يوف يفاقم المشاكل في غضون سنوات قليلة .ونوصي بمعالجة القضايا اآلن من خالل
اآلليات المناسبة التي القائمة أو الموضوعة حديثا قبل مراجعات  WHOISو SSRالمقبلة.
تحسين المراجعات المستقبلية
يتضمن تقرير  ATRT2قسما بشأن تجربته في عمل المراجعة في المرفق هاء .ويبرز هذا القسم المالحظات
والتوصيات حول "تحسين المراجعات المستقبلية" لفريق مراجعة المساءلة والشفافية الثالث ( .)ATRT3ونالحظ
بقلق أن عمليات الفريقين  ATRT1و ATRT2لم يتيسر لها سوى أقل من  12شهرا كامال إلجراء مراجعتها وأن
ذلك أثر على عملهما .ونظرا ألهمية عملية المراجعة ،فإننا نوصي أن تستعد  ICANNعلى نحو أفضل على
المستوى التنظيمي لدعم المراجعات المستقبلية ومنح فريق  ATRT3سنة كاملة ( 12شهرا) لعمل المراجعة
الحاص به ،حتى لو تأخر بدء المراجعة .وفترة الـ 12شهرا هذه تتوافق مع القواعد المقررة في تأكيد االلتزامات.

