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1 0Bتمهيد لإلصدار النهائي 
مة للمشروع العام، وقمنا بتعديل هامة وقيّ آراء وتعليقات  تلقيناقد علًما بأننا  .المراجعة عمليةفرد شارك في كل بالشكر إلى  JAS تتوجه 

 على وجه التحديد: ،التاليةالنواحي وتناولنا  تقريرنا وفقا لذلك.

 ؛TLG  مع منظمات  TLGو ICANN   ة كل منقتوثيق أفضل لتاريخ عال •
 "التوصيات" و"األفكار البديلة"؛تعديل أسلوب التعامل مع  •
 ؛TLG  موقفنا بالنسبة لتعيين المديرين الفنيين عن طريق وتمديد تعديل  •
 والمنظمات الصناعية؛ ICANN ا بينالعالقات الثنائية األكثر جذبً نماذج تمديد النقاش حول  •
 توسعات والتوضيحات في كل مكان.العديد من ال •

 .أعضاء المجمتعوتعليقات  في هذا المشروع ونقدر الوقت الثمين ICANN ولقد شرفنا بالعمل مع 
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2 1Bموجز 
من خالل مصادر مناسبة من المشورة الفنية بشأن  ICANN ) للتواصل مع مجلس TLG ( المتبادلة الفنية العالقات مجموعةتم تصميم 

من أربع منظمات: معهد المعايير األوروبية لالتصاالت السلكية والالسلكية  TLG وتتألف  .ICANN صلة بأنشطة مسائل محددة ذات 
)  ETSI) وقطاع تقييس االتصاالت التحاد االتصاالت الدولية ،( ITU-T) واتحاد شبكة الويب العالمية ،(  W3C ومجلس عمارة ،(

.2أ، القسم -11المادة  بموجب ICANN في لوائح  TLG وتم وصف  ).IAB اإلنترنت ( 0F

1 

عملية المراجعة التنظيمية المستمرة كجزء من التزامها بالتقدم والتطور. وكما هو موضح في اللوائح، فإن هدف  ICANN توضح لوائح 
 المراجعة يجب أن يحدد:

 ، وICANN سواء كان لتلك المنظمة هدف دائم في بنية  •
 رغوب في البنية أو في عمليات التشغيل لتحسين الفعالية.وإذا كان األمر كذلك، فأي تغيير م •

 وإذا كان األمر كذلك، فأي تغيير مرغوب بالبنية أو بعمليات التشغيل لتحسين الفعالية.

 ؟ICANN من لوائح  2أ، القسم -11فعالة في تحقيق أهدافها على النحو المحدد في المادة  TLG هل كانت  •
 ؟تحقق كامل األهدافما هي العناصر التي إذا منعت  •
كيف حدث هذا  ؟TLG وكل من مؤسسات  ICANN سلبا أو إيجابا على العالقات المؤسسية بين  TLG هل يؤثر تأسيس  •

 التطور على مر الزمن؟
  كما ورد في اللوائح إلى مراجعة، وبأي معنى؟ TLG هل يحتاج األساسي المنطقي لـ  •
 ؟TLG مكن تصورها لتعزيز فعالية ما هي التدابير الهيكلية والتشغيلية التي ي •
 أي أسئلة أخرى ذات صلة بالنطاق الشامل لهذا االستعراض تعتبر جديرة بالمناقشة. •

. وقد التمسنا ردود الفعل 2010في أغسطس  TLG لالتصاالت المحدودة على إجراء أول استعراض من هذا القبيل لـ  JAS كانت تعمل 
 TLG والمنظمات الداعمة واللجان االستشارية، ومنظمات  GACلجنة االستشارية الحكومية ومجلس واإلدارة وال ICANN من مجتمع 

 مصدر. 25وقد جمعت بيانات نوعية من خالل مقابالت واتصاالت عبر البريد اإللكتروني من أكثر من 

) لم تقم أبدا بعمل على TLG: )1  اليوم. ICANN عبارة عن بنية عتيقة ذات فائدة محدودة في  TLG أن  JAS وباختصار، وجدت 
) تضع األفراد في المجلس لمدة 3) تمنح امتيازات حكومية كبيرة للمنظمات مع عدم وجود مبدأ المعاملة بالمثل، و(2النحو المنشود؛ (

 .مما يجعل من المستحيل تقريبا بالنسبة لهم أن يكونوا مساهمين فاعلين سنة واحدة فقط

بسبب عدم وضوح دور وفرصة حقيقية جدا لمسائل  ICANN يطرح بعض المخاطر على  TLG جود وعالوة على ذلك، فإن استمرار و
وتحضر مكانها وظيفة  ICANN  TLG بأن تحل  JAS وعلى هذا النحو، توصي  الوالء وتضارب المصالح لتنشأ في مجلس اإلدارة.

 االتصال بين المنظمات مع بنيات مستوى نمطي بال لوائح.

مثل  ICANN هل ينبغي أن يكون لـ  وليس السؤال هو لعالقات الرسمية بين المؤسسات عامة ومهمة على حد سواء.ومن الواضح أن ا
باستبدال الفقرة "مقاس واحد يناسب الجميع"  JAS توصي  هذه العالقات، ولكن ما طريقة إضفاء الطابع الرسمي على مثل هذه العالقات

تمد اآلليات الثنائية مثل مذكرات التفاهم األطراف بإطار عمل مرن يمكن من  ع آلية اللوائح.بأخرى غير نمطية ومرنة وال تتب TLG  لـ
 خالله التفاوض وإعطاء الصفة الرسمية للطبيعة االستثنائية للعالقات المؤسسية المعقدة.

 لـالحالي ة بديلة على المخطط في إدخال تحسينات تدريجي JAS ، فقد نظرت TLG عدم تطبيق توصياتنا بحل  ICANN وإذا ما اختارت 
TLG. .ويتم وصف هذه التحسينات المحتملة بأنها "اعتبارات بديلة" عند اختيار وثيقة التحليل 

                                                            
 تم. 2010 أغسطس 5. الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة .الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت بشركة الخاصة الداخلية للوائحا 1

 >A-.htm#XIhttp://www.icann.org/en/general/bylaws. <2010 أكتوبر 11 في الوصول
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2.1 7Bملخص التوصيات 
 

 .TLG  حل: 1التوصية رقم 

انوية للعالقات ) في التفاوض وإحياء الذكرى الثMoU: االستفادة من الفقرات غير الالئحية مثل مذكرات التفاهم (2التوصية رقم 
 المؤسسية على أسس ثنائية.

، لرصد مجموعة مختلطة من المهارات لإلدارة 3: تأكيد االلتزامات الحالية للجنة الترشيح، بموجب المادة السادسة القسم 3التوصية رقم 
 وتعيين مديرين مؤهلين من الناحية الفنية عند الضرورة.

 ملخص األفكار البديلة  2.2
 

 ICANN وفقا للمعايير واألهداف التي حددها مجلس إدارة  TLG ، فانظر في تجديد عضوية TLG  حلل: إذا لم يتم الرأي البديل األو
 مع مجموعة كاملة من المنظمات العالمية حاليا في ظل البحث الحالي للعضوية.

 .TLG ، فانظر في تبادل شرط المشاركة لمنظمات TLG  حلالرأي البديل الثاني: إذا لم يتم 

 بانتخاب المجلس بشكل جماعي لمدة ثالث سنوات. TLG ، فاسمح لمنظمات TLG حل لرأي البديل الثالث: ذا لم يتم ا

تحديد بوضوح واجب الوالء  (أو من أجل جميع أدوار الترابط). TLG  الرأي البديل الرابع: معالجة قضية وضوح الدور من أجل ترابط
 االتصال خارج المجلس الكامل إلى الطاقة االستشارية غير االئتمانية. ادلة،أو نقلألعضاء مجلس العالقات المتب ICANN إلى 
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3 2B منهجية عرض JAS 
لن يمتد هذا  ،على عكس االستعراضات التنظيمية السابقة وبدأت على الفور عملية جمع البيانات. 2010في أغسطس  JAS شاركت 

 .ICANN  االستعراض ليشمل اجتماعا عاما لـ

وكانت أسئلتنا مفتوحة النهاية وتتيح  اتصاالت هاتفية مع جميع األفراد الذين كانوا مهتمين وكان االتصال بهم متاحا. وقد أجريت
للمشاركين تفسير السؤال بطريقة تناسب وجهة نظرهم ودورها. وقد طلبت أسئلة المتابعة للمساعدة على ضمان أن المناقشة بقيت على 

 لمعلومات الالزمة من كل مشارك.المسار الصحيح، وأننا جمعنا ا

هذا وقد أجريت جميع المقابالت مع  وقد شاركت اللقاءات العناصر العامة حسب التصميم لتمكين الردود للمقارنة المباشرة والتناقض.
قي مع المقابالت يمكنوا من األخذ بزمام المبادرة وغيرها من الردود عبر االختيار في الوقت الحقي JAS ممثلين اثنين على األقل من 

1Fوقد تم تسجيل المقابالت من خالل تصريح مسبق. السابقة (مما قد يؤدي إلى توضيح المسائل).

2 

في الماضي والحاضر وعن  TLG ، ومن أعضاء ICANN التعليقات والردود عن طريق البريد اإللكتروني إلى هياكل  JAS وقد طلبت 
وقد تم نشر مسودة عامة يوم  من خالل البحث والذين سيكون لهم منظور قيم. و الذين نحددهمطريق الوصول إلى األفراد الذين أحيلوا لنا أ

2Fيوما 30تم استالم سبعة تعليقات خالل فترة التعليق العامة والبالغة  تعليق عام في نفس اليوم. ICANN وفتحت  2010أكتوبر  23

وقد  3
 التقرير العام والنهائي، بما يشمل مقابالت مع كل المساهمين في التعليق العام.مقابلة إضافية خالل الفترة التي بين مشروع  JAS أجرت 

 ربما توجد العديد من التوصيات للتقرير النهائي هنا. وتم مراجعة كل التعليقات العامة بعناية وربما تقود إلى تغييرات في التقرير النهائي.

3.1 9B نقاط الضعف 
ويكمن أكبر موطن للضعف بتقريرنا في التركيز النسبي العالي للمستجيبين من  TLG  باالستجابة العامة الستعراض JAS ابتهجت 

محاولة لدراسة السوق على أوسع نطاق ممكن بما في ذلك: إعالنات في القوائم  JAS وقدمت  الغربيين األوربيين والشماليين األمريكيين.
، ومراسلة رؤساء جميع ICANN اإللكتروني لالستعراض المؤسسي لـ ونشر عنوان البريد إلكتروني على الموقع  ICANN البريدية لـ 

لسوء الحظ لم تتم ترجمة ذلك  ذات الصلة عبر البريد اإللكتروني باإلضافة إلى السعي من خالل التواصل واإلحاالت. ICANN هياكل 
 إلى مشاركة جغرافية واسعة النطاق.

ومن األهمية بمكان أن تضع في اعتبارها هذا التحيز،  غامض نسبيا. TLG الحقيقي أن ونعتقد أن ذلك نابع من االختيار الذاتي الواضح و
وسعدنا من أن إطالق المسودة األولية كان مشجعا للنقاش والذي ترجم إلى  إال أننا ال نعتقد أنه أمر مضعف ألغراض هذه الدراسة.

 قواعد االختيار هو التحدي األكبر لالستعراض الخاص بمنظمةونالحظ أن التحكم في  مشاركة واسعة النطاق في عملية االستعراض .
 ICANN  الذي سوف يعطي قوة كبيرة لحاملي أسهم ICANN  والتنوع الكبير في مقدرة المراجعين الخارجيين من أجل التعرف على

 حاملي األسهم األغنياء في الوقت المناسب.

                                                            
 .المشاركة من االنتهاء عند التسجيالت هذه تدمير سيتم 2
3 ]tlg-review-2010[ 2010 نوفمبر 22 الوصول. 2010 نوفمبر 21. الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة .الزمني المؤشر .
>2010/-review-cann.org/lists/tlghttp://forum.i< 
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4 3Bالنتائج 

4.1 10B تاريخ TLG 
من خالل مصادر مالئمة للمشورة الفنية عن  ICANN هدف االتصال بمجلس إدارة  )TLG ( لمتبادلةا الفنية العالقات مجموعةحددت 

 ICANN أنشأت خالل إعادة تنظيم  وإعطاء الصيغة الرسمية للعالقات مع المؤسسات العديدة. ICANN مشكالت معينة تخص نشاطات 
TLG3F ، وتم تحديد عضوية 2002ديسمبر  15ولوائح  2002

) االتحاد ETSI وروبي لمعايير االتصاالت السلكية والالسلكية (كمعهد أ 4
) ولجنة مجلس التشييد المعمارية لإلنترنت W3C ، اتحاد شبكة الويب العالمية (ITU-T)  الدولي لالتصاالت، قطاع تقييم االتصاالت (

) IAB) وقوة و مهام لجنة تشييد اإلنترنت ( I ETF.( ن وقد أثبت التقييم التالي بشأ TLG .بأنه محدود تماما 

أعضاء مؤسسون للبروتوكول  I ETF و ITU-T و ETSI  منسوف يكون تاريخيا: كان كل  TLG يبدو أن اختيار أعضاء منظمات 
)PSO الداعم لمؤسسة ( ICANN  4علىوموقعF

5F، واالعتراف بها كمنظمة تنميةICANN مع  1999مذكرة التفاهم في عام  5

 تراعي 6
جانب العديد من المصادر بوقوع االختيار عليها بسبب تقنياتها في تسميات اإلنترنت وتكوين  تم إبالغ هذه المنظمات من ة.المعايير الدولي

وفي حين عدم وجود وثائق رسمية تقرر  إلى حيز الوجود. ICANN االجتماعات الضرورية وشراء المطلوب من أجل أن تظهر 
حيث أشارت العديد من األقاويل والتقارير  ICANN عندما جرى إعادة تنظيم  2002 خالل PSOلـ  TLG بوضوح "استبدال" 

6Fالتاريخية إلى أن هذه هي الحالة المحتملة.

7 

 ومجلس اإلدارة. ICANN يوجد إدراك مستمر ألهمية استمرار تقديم مشورة فنية صادقة وموضوعية لكل من  ،من الناحية التاريخية
ج المؤسسية المقترحة على نظائر فريدة من نوعها إلدارة اإلنترنت بما في ذلك آليات إلسداء تحتوي المناه ،ICANN وقبل تأسيس 

7Fالمشورة الخاصة بالمسائل التقنية.

8 8F9 تمثل الطريقة التي تسدى بها هذه  ،بينما يشكل إيجاد اتفاقية عامة لمثل هذه المشورة أهمية كبيرة
  خالف حتى هذه األيام.ويظل مكمن ال ICANN المشورة خالفا خالل تاريخ 

4.2 11Bتداخل الـ   I ETF/ IAB  في TLG  
؛ وعال قات متعددة األوجه ويمكن التذكير TLG  أكثر من األعضاء اآلخرين في ICANN ) عالقات مختلفة معIAB(و I ETF  تكون

ك االتصال مع مجلس بف ETF قامت  ،وكجز من هذه العالقات ICANN.9F10و I ETF بين  MoUمثل وجود  بها في العديد من الصور
ألسباب  2005عام  TLG بشكل كبير من IAB انسحبت .TLG ولذلك لم تشارك في دورةTLG المستقل الخاص بـ ICANN إدارة 

 سوف يرد تفصيلها في الجزء األخير من هذا التقرير.

4.3 12Bالتفويض والتوجيه  
10Fاللوائح. من 2أ، الجزء -11موجب المادة  المتبادلة الفنية العالقات مجموعةتأسست 

هو "تواصل  TLG وفقا للوائح، فإن غرض  11
 ."ICANN المجلس مع المصادر المناسبة لالستشارة الفنية بشأن مسائل محددة ذات صلة بأنشطة 

                                                            
 نوفمبر 22 الوصول. 2002 ديسمبر 15. الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة. االنتقالي اإلدارة مجلس لمحاضر التنظيمي االجتماع 4

2010> .15dec02.htm-meeting-organizational-p://www.icann.org/minutes/minuteshtt< 
. برادنر سكوت. ICANN  منظمة جانب من الدعم بروتوكول على القائم التفاهم مذكرة إلى المستند قتراحاال: 2690 التعليقات أجل من الطلب 5

 >http://tools.ietf.org/html/rfc2690. <2010 نوفمبر 22 الوصول. 1999 سبتمبر
. 1999 سبتمبر برادنر سكوت .ICANN  منظمة جانب من التعاون ببروتوكول الخاصة التفاهم مذكرة: 2691 التعليقات أجل من الطلب 6

 >http://tools.ietf.org/html/rfc2690. <2010 نوفمبر 22 الوصول
. 2010 ديسمبر 1 الوصول. 2002 يونيو. اإلنترنت تشييد لجنة ICANN  جانب من والتقدم للتحول IAB  استجابة 7
>.htmlresponse-http://www.iab.org/documents/docs/icann< 
 .1998 يناير 28. برادنر سكوت. والمعامالت التجارية بالحركة خاص إليه الوصول وسهل عالمي إنترنت أجل من IANA خصائص تأسيس 8

 >reng.inet.london/index.htm-m/presentations/1998.01.28http://www.sobco.co. <2010 نوفمبر 22 الوصول
. 2010 أكتوبر 3 الوصول. 1997 ديسمبر 11 سجالت في الحفظ تم. المخصصة الدولية لجنةال .األعلى العام المستوى مجال تفاهم مذكرة 9
>mou.org-http://web.archive.org/web/19971211190034/http://www.gtld< 
. 2000 مارس 10 المخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت مؤسسة .المخصصة لألرقام ICANNل الفني العمل حول تفاهم مذكرة 10

 >01mar00.htm-mou-icann-http://www.icann.org/en/general/ietf. <2010 نوفمبر 22 الوصول
. 2010 أغسطس 5. الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة .الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت بشركة الخاصة الدخلية اللوائح 11

 >A-http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI. <2010 أكتوبر 11 الوصول

http://www.jascommunications.com/
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http://www.icann.org/en/general/ietf-icann-mou-01mar00.htm
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 :TLG اللوائح التي تصف وضعين من العملية لـ 

اسبة للخبرة الفنية. ويشمل مع المصادر المن ICANN استجابة لطلب الحصول على معلومات، لتواصل المجلس أو هيئة   أ.
إلى إجابة مسؤولة عن سؤال فني محدد.  ICANN الذي يغطي الظروف التي تسعى من خاللها  TLG هذا العنصر دور 

مسؤولة، يجب أن يوجه هذا  TLG حيث تكون المعلومات مطلوبة فيما يتعلق بمستوى فني معين عندما تكون منظمة 
 .TLG الطلب إلى منظمة 

ستمر "للمراقبة"، لتقديم المشورة للمجلس حول أهمية وتقدم التطورات الفنية في المجاالت التي يشملها نطاق كل كنشاط م ب.
األخرى، وللفت االنتباه إلى قضايا عالمية للمعايير  ICANN منظمة يمكن أن تؤثر على قرارات المجلس أو إجراءات 

الظروف التي  TLG . يغطي هذا العنصر الخاص بدور ICANN الفنية التي تؤثر على سياسة التنمية ضمن نطاق مهمة 
11Fالتطور الجديد، وال تدرك خالف ذلك أنه ينبغي طرح السؤال. ICANN تجهل فيها 

12 

أو عمل  IANAتشكيل هوية أو تنظيمها أو أن تصبح هيئة في حد ذاتها، والتورط في عمل  TLG تحظر اللوائح على وجه التحديد على 
 ICANN  مع I ETF/  IAB. 

(على الرغم من أن  موظفين أو تعقد اجتماعات، وال يتعين عليها تقدم المشورة السياسية إلى المجلس كلجنة، TLG لن يكون لدى 
قد تطالب المجلس بالقيام بذلك حسب الحاجة في المجاالت ذات الصلة بالمواثيق الفردية). وال يجوز ألحد مناقشة  TLG منظمات 

 TLG ئل فنية عبر منظمات أو تنسيق مسا TLG ؛ وإنشاء أو محاولة إنشاء مواقف موحدة، أو إنشاء أو محاولة خلق طبقات
 لتطوير المعايير الفنية أو ألي غرض آخر. TLG إضافية أو هياكل داخل 

 لفرقة عمل هندسة اإلنترنت، وفرقة عمل بحوث اإلنترنت أو هيئة هندسة IANAأي مشاركة في عمل  TLG لن يكون لـ 
اإلنترنت، كما هو موضح في مذكرة التفاهم بشأن العمل الفني لهيئة أرقام اإلنترنت المخصصة المصادق عليها من قبل المجلس 

.2000مارس  10في  12F

13 

4.4 13B المشاركة في حكم ICANN  
السنوية للجنة بطريقتين: من خالل مقعد االتصال الدوري السنوي للمجلس، ومندوب الدورية  ICANN مباشرة في حكم  TLG تشارك 

 ICANN.13F14 تتاح القائمة التاريخية لألفراد الذين يشغلون هذه المقاعد من خالل موقع ويب  الترشيح.

4.4.1 28Bاألفراد من ذوي الكفاءات العالية 
إلى لجنة الترشيح بأنهم استثنائيين بصفتهم  TLG ومندوب  TLG وصفت جميع المقابالت األفراد الذين يشغلون مقعد اتصال مجلس 

وتدرك قيمة هذه األفراد بشكل غير رسمي من خالل المشاركة في المناقشة والحوار وليس من  .ICANN صية وينتمون إلى هيئات الشخ
لقد ذكرت كفاءة المفوضين في الماضي والحاضر على حد سواء خالل المناقشات حيث يستدل بقوة على  .TLG خالل أية آلية رسمية لـ 

 14F15 15F16.ة التي تم استقبالها من األستاذين ستيف جولد ستون وروبرت جيتانوهذا من خالل التعليقات العام

                                                            
 .المرجع نفس 12
 .المرجع نفس 13
. 2010 أكتوبر 9 الوصول. 2010 يونيو. المخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة .ICANN  إدارة مجلس 14
>http://www.icann.com/en/general/board.html< 
  .2010 نوفمبر 9. ستون جولد ستيف للسيد العامة التعليقات !التركيز نقاط :TLG استعراض 15
>2010/msg00001.html-wrevie-http://forum.icann.org/lists/tlg< 
  .2010 نوفمبر 20. جيتانو روبرت للسيد العامة التعليقات .TLG استعراض 16
>2010/msg00005.html-review-http://forum.icann.org/lists/tlg< 
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4.4.2 29Bعدم تبادل العالقات المؤسسية  
مستوى مماثل من  ICANN لم تملك  عبر المجلس ومقاعد لجنة الترشيح. الممنوح ICANN ال يمكن تبادل مستوى المشاركة في حكم 

ITU-T أو ETSI المشاركة في حكم  16F

ال تشارك في هذه الدورات لذلك ليس هناك أي مسألة للمعاملة  IAB  (الحظ أن W3C أو  17
 بالمثل).

4.4.3 30Bقلق بشأن تضارب المصالح وعدم وضوح الدور 
تتمثل القضية األساسية في عدم وضوح  .ICANN أشار معظم من تضمنتهم المقابلة إلى القلق حول مشاركة الكيانات المتنافسة في إدارة 

تتسم بأهمية خاصة نظرا لجداول األعمال  ITU-T وكانت مشاركة  جلس والمسؤوليات االئتمانية المتنافسة.دور المراقب حول مواقف الم
القدرة المتدنية  فهل تلك منافسة حقيقية أم تصورية باإلضافة إلى بعض المصادر التي وصفت .ITU-T و ICANN المتنافسة أحيانا لـ 

 ة كاملة وعلنية هي نتيجة مباشرة لنقص الشفافية.لمجلس اإلدارة على مناقشة مواضيع خاصة وبصور

4.4.4 31B قلق بشأن حظر اجتماعات TLG أو االستشارة السياسة  
لمنعها من عقد وتنظيم االجتماعات شريطة تقديم المشورة  TLG  أشارت أقلية من أجريت معهم المقابلة إلى أن الحظر المحدد ضد منظمة

  في أسوأ األحوال. TLG  سن األحوال، مدخالت فردية تعتبر إهانة ألعضاء مؤسساتإلى مجلس اإلدارة كلجنة هي في أح السياسية

4.5 14B توفير الموارد 
بينما ليست  المعلومات. فيما عدا دعم السفر وبعض األنشطة اإلدارية المحدودة وتكنولوجيا ودعم TLG دعما من أجل  ICANN  ال تقدم

دعما في بعض المستويات اإلدارية مجانا؛ بينما يتمثل الدعم المقدم من  ETSI تقدم  را.هينة، فإن مستوى الموارد المالية ال يبدو أنه كبي
  حول تداول المقاعد. TLG في جانبي االتصال والتنسيق تجاه أعضاء  ETSI جهة 

4.6 15Bلنشاط التاريخي/األداء 

4.6.1 32Bمحدودية أداء األدوار الموضحة في اللوائح  
ريقة "أ" للعمليات الموضحة في الالئحة) حيث لم يحدث هذا من قبل. ال يمكن تحديد سجل لم نجد أي دليل على أن االحتجاج الرسمي (ط

يؤيد هذه النتيجة أيضا  مكتوب عن هذا االحتجاج،وبدون استثناءات حيث لم يتمكن أحد ممن تمت معهم المقابلة أن يتذكر ذلك االحتجاج
17Fستيف جولد ستون. السيدوالتعليق الفردي الخاص ب W3C االستجابة المؤسسية من جانب 

18 18F19 

إال أن معظم من تمت معهم للمقابلة قد وصفوا  في اللوائح)؛ يصعب تقدير دور االتصال األكثر عمومية (طريقة "ب" للعمليات الموضحة
 األداة التاريخية المحدودة لهذه الوظيفة. 

 I ETF62 في  IAB بعد دقائق من اجتماع  .2005في  TLG نفسها من  IAB أخرجت  TLG وفي دليل إضافي على نقص نشاط الدعم 
 :2جدول األعمال  2005مارس  11-7خالل الفترة 

 ICANN  TLG اتصاالت مع 
حيث أنهم وجدوا نشاطا  ).TLG ( المتبادلة الفنية العالقات مجموعةل ] التابعةSICكل من أوستين وجيف هوستون في [ عمل

19Fأن تترك مقعد االتصاالت شاغرا. IAB قررت  I ETF  ضئيال من جانب مجموعة من أجل

20 
 

20Fيمكن تذكر هذه الحقيقة بوضوح في تعليق السيد توماس نارتن العام. 

الخاصة بشركة بها قوائم  TLG وجد المستعرضون أن صفحة  21
 tba.<"21F22<"في صورة  IAB حالية لموقف 

                                                            
 2010 ديسمبر 1 الوصول. 2010 أغسطس 16 .استروم بيك رود السيد إلى توريه حمدون دكتور من خطاب 17
>en.pdf-16aug10-beckstrom-to-http://www.icann.org/en/correspondence/toure< 
 الوصول. 2010 نوفمبر 19. ريسلر توماس للسيد عامة تعليقات .ICANN  لشركة تابعال TLG استعراض على W3C تعليق 18

   >msg00004.html-review-http://forum.icann.org/lists/tlg/2010<. 2010 نوفمبر 22
 . 2010 نوفمبر 9 .ستون جولد ستيف للسيد العام التعليقات !التركيز نقاط: TLG استعراض 19
>001.html2010/msg00-review-http://forum.icann.org/lists/tlg< 
 الوصول 2005 مارس IAB .(7-11 ( المعمارية للهندسة اإلنترنت ومجلس اإلنترنت، هندسة مهام قوة .I ETF62  حول IAB  اتاجتماع محضر 20

 >txt-03-abmins/iabmins.2005http://www.iab.org/documents/i.07< .2010 نوفمبر 22
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4.6.2 33Bالقيمة الرسمية للمساهمين الفرديين 
أضيفت إلى  بالمهارات الفنية القيمة التي TLG د الذين يشغلون مقعد مجلس االتصال التابع لـ وصف جميع من تمت معهم للمقابلة األفرا

 ولم تتوفر المالحظات فيما يتعلق باألفراد الذين يشغلون مقر لجنة الترشيح. مناقشات المجلس بشكل عام.

4.6.3 34B ال تحجب قيمة ملموسة من TLG عن المساهمين الفرديين 
في شكله  TLG  المقابلة كلمة "جيد" وكلمة "ليست سببا في الضرر" خالل المناقشات حول الحفاظ على عرضت أقلية ممن تمت معهم

  خارج المساهمين الفنيين المتخصصين من المقاعد الفردية. ICANN الحالي لكنه فشل في التعبير عن قيمة ملموسة حول 

4.6.4 35Bعدم وجود وثائق 
ال  .TLG باألعضاء الحاليين، فال يمكن تحديد سجالت مكتوبة من نشاط  االعترافوبصرف النظر عن التعيين اإلداري ألعضاء جدد و

بسبب حظر الالئحة الجتماعات وغيرها من التنظيم الذاتي، فليس من الواضح ما إذا كان عدم وجود  يظهر وجود قائمة بريد إلكترونية.
  وثائق أمرا مناسبا أو متوقعا.

4.6.5 36Bجبارية التي استمرت سنة واحدةالضرر الهيكلي الناتج عن المدد اإل  
جعلت من المستحيل تقريبا بالنسبة للفرد  TLG كان هناك اتفاق واسع النطاق يتيح التناوب اإلجباري لعام واحد لمقاعد المراقبين بالمجلس 

للحصول  كبيرة من الوقتتمت مناقشة استمرارية المجلس واستغرقت فترة  هذا المقعد ليكون المدير الفعلي. ليكون المدير الفعلي. شغل
يعمل التناوب اإلجباري في كل  ICANN.22F23بالتفصيل في استعراض مجلس ICANN على " للحصول على السرعة" كما نافشها مدير 

 إلى مزيد من تفاقم المشكلة. TLG عام ألعضاء 

4.6.6 37B المصدر الوحيد ألعضاء المجلس الفني 
السياسي وتسمية  ICANN وحيد ألعضاء المجلس الفني الذين هم من خارج كمرجع  TLG دافع العديد ممن جرت معهم المقابلة عن 

خصوصا في تسمية وتعيين اآلليات من أجل التعرف على الموهبة و  ICANN أشارت أقلية من المصادر إلى نقص الثقة في  آليات.
 المديرين ذوي التوجه الفني. 

4.7 16Bمقارنات للمنظمات النظيرة  
وتعتبر العالقات التنظيمية الداخلية لمستوى اللوائح مع غياب االستثمار  ديد منظمة مقابلة مع آلية مماثلة.غير قادرة على تح JAS كانت 

حيث يتم التعامل مع  نادرة لمجموعة من األسباب، خاصة عدم المرونة الخاصة بهم. ،والمشاريع المشتركة أو غيرها من البناء الواضح
وعمليات/أنشطة اتصاالت  ولجان استشارية لمجلس غير ائتماني ية الدولية من خالل صيغ إدارة،الغالبية العظمى من العالقات التنظيم

الحظ المستعرضون أن استخدام لجن النصائح الموثوق بها تخفف من صراع القضايا ذات األهمية وتتيح فرصا للمفاوضات  أخرى.
 احتياجات المؤسسات. وتقنين العالقات المؤسسية لتلبي 

والعالقات  IETFتتسم بالطابع الرسمي ويشمل ذلك العالقان مع عالقات لجعل ال مذكرات التفاهمتستخدم  ICANN ذلك أن  نالحظ فوق
حول الشراكة على مذكرة نفاهم  تفاوضيتم ال عالوة على ذلك ")اتالتعليقتأكيد واليات المتحدة ("بالالتجارة وزارة الماضية والحالية مع 

23Fألفريقية والمؤسسة الجديدة.الجديدة لخطط التطوير ا

24 

                                                                                                                                                                                                
. 2010 نوفمبر 21 .روسيلر توماس للسيد عامة تعليقات .TLG االستعراضي التقرير على استعراضية تعليقات 21
>6.html2010/msg0000-review-http://forum.icann.org/lists/tlg< 
22   TLGالتابعة لـICANN  )الوصول الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت بشركة الخاصة اللوائح .)المتبادلة الفنية العالقات مجموعة. 

 > http://www.icann.org/en/structure/tlg.htm. <2010 نوفمبر 22
. 2010 أكتوبر 3 الوصول. 2008 نوفمبر. والمنتسبين كارتر وكولن بوسطن االستشارية المجموعة .ICANN  لمجلس المستقل الستعراضا 23
>en.pdf-02nov08-http://www.icann.org/en/reviews/board/report<  
 الوصول. 2010 نوفمبر 28 .الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت بشركة الخاصة اللوائح .كارتاخينا - المجلس اجتماع جدول 24
 >en.htm-10dec10-http://www.icann.org/en/minutes/agenda. <2010 ديسمبر 1
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5 4B التحليل والتوصيات 

5.1 17Bنظرة عامة وقضايا رئيسية  
، كما أن هناك طائفة واسعة من اآلراء حول أفضل السبل TLG وبشكل عام، كان هناك اختالف قليل جدا حول الحقائق المتعلقة بـ 

أمر غريب ومحرج، ولكن هل هذا يكفي لتتطلب  TLG أن االعتراف العالمي بـ  JAS وجدت  أو سواء لتفكيكه تماما.-TLG لتحسين 
لم تعمل كما تم تصميمه، وال تضيف قيمة للمادة، ويستمر وجودها في شكلها الحالية الذي قد  TLG نجد أن  ونحن نعتقد ذلك. العمل؟

علقين ومن على درجة عالية من . ومن الناحية التاريخية، حجبت القضايا الهيكلية جزئيا من خالل الشرفاء والمICANN يسبب ضررا لـ 
  الكفاءة لملء األدوار. واألماكن الشاغرة

  :TLG مشكلتين صغيرين نعتقد أنهما السبب الجذري لقضايا عدة فيما يتعلق بـ  JAS وحددت 

تأصل في م TLG أن بعض اإلحراج فيما يتعلق بـ  JAS وتعتقد  عبارة عن محاولة لنموذج "لحجم واحد يناسب الجميع". TLG وأن 
كما أن  ويتعين عليها أن يكون عالقات مختلفة جدا مع هذه المنظمات. ICANN مختلفة جدا وينبغي على  TLG واقع أن منظمات 

"لحجم واحد يناسب الجميع" قد ثبت عدم فعاليته ومناسبته على حد  TLG في نموذج  ICANNالضغط على هذه المنظمات األربع و
 سواء.

 .TLG مع أعضاء  ICANN  متناقضة بالفعل بسبب االختالفات في العالقات المؤسسية لدى TLG عتبار أن أخذ المراجعون في اال
قامت بدال من ذلك بتحديد ارتباط عدم تصويت للمجلس  I ETF في األحداث الجارية بسبب أن  IAB "ال تشارك  ICANN وبمتابعة لوائح 

ICANN".24F واختيار مندوًبا للجنة ترشيح 

(المذكور سابًقا)، تشكلت عالقات  TLG التطوعي من  IAB نسحاب ورغم ا 25
 ICANN/ I ETF  بالفعل على آليات أخرى، متضمنة ارتباط I ETF  لمجلس ICANN وNomCom.  كذلك، فإنITU  لديها عالقة

 GAC.25F26من خالل مشاركتهم في  ICANN متعددة الجوانب مع 

أكد العديد من األشخاص  .ICANN ) توفير المشورة الفنية الحيادية لمجلس 2ة و() تشكيل العالقات المؤسسي1أهداف ( TLG تضم 
، وأهمية العالقات ICANN ممن تم إجراء مقابالت معهم، أهمية كال من وجود آلية يعتمد عليها لتوفير مشورة فنية حيادية لمجلس 

أن هذه األهداف تتعارض في بعض  JAS أهمية، الحظ بينما تحظى كال من هذه األهداف ب .TLG المؤسسية الرسمية التي توفرها 
بشأن تقديم المشورة الفنية لـ  TLG مخاوف سابقة إلنشاء  IAB وأثارت  الحالية يعتبر مصدًرا للقلق. TLG األحيان وأن ضمهم في بنية 

 ICANN.26F27 

                                                            
 الوصول تم. 2010 أغسطس 5 .الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة .الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت بشركة الخاصة اللوائح 25

 >A-http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI. <2010 أكتوبر 11
 .المؤسسية ITU-T استجابة من 1 القسم في المسألة هذه مناقشة بأن علًما 26
. 2010 ديسمبر 1 الوصول تم. 2002 يونيو. لإلنترنت المعمارية الهندسة .ICANN  لجنة جانب من والتقدم للتحول IAB  استجابة 27
>response.html-http://www.iab.org/documents/docs/icann< 
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  رة الحدوث: بتحديد عدة مواضيع إضافية أخرى متكرJAS باإلضافة للقضايا البسيطة السابقة قامت 

 .ICANN غير نمطية وغير مفهومة داخل وخارج مجتمع  TLG تعتبر  •
 .على النحو المقصود والموثوق TLG ال يتم استخدام  •
 .TLG  منظماتمن قِبل  ICANN لم ُترد امتيازات مشاركة حكم  •
  محرومون بمدد إجبارية لمدة سنة؛ و TLG مراقبو مجلس  •
 .TLG أعضاء المادية والمعنوية وعدم وضوح دور  بسبب تضارب المصالح ICANN تتضرر  •

 

 ؟ICANN  هدف مستمر في بنية TLG هل لدى  سؤال:

على هذا النحو توصي  ICANN.27F28 ولديها قيمة جارية محدودة لـ  ICANN هي نتاج فصل سابق من تاريخ  TLG  بأن JAS يعتقد 
 JAS  بأن تقوم ICANN حل ب TLG. لـ  ونعتقد أن الفائدة األساسية ICANN من تجديد مجلس  TLG بأشخاص فنيين مؤهلين واضحة 

 السابقين هم من TLG كما لوحظ، فإن مراقبين مجلس  ومدركة من خالل آليات االختيار لدى المجلس الحالي، خاصة لجنة الترشيح.
  طراز استثنائي ومثل هؤالء كانوا مرشحون بارزون إلحالل المجلس من خالل لجنة التعيين.

فرصة ممتازة للعمل من أجل تكوين مجلس أصغر حجًما وأكثر كفاءة، على النحو الموصى به من قبل مراجعة المجلس  TLG حل م يقد
28Fالمستقل والعديد من الخاضعين للمقابلة.

29  

مؤسسية من تعليقات عامة للدكتور. ستيف كروكر والسيد ستيف جولدشتاين والسيد توماس نارتن، وتدعم هذه التوصية االستجابة ال
 IAB.29F30 30F31 31F32 

 .TLG حل : 1التوصية رقم 

مثل  ICANNهل ينبغي أن يكون لـ  وليس السؤال هو ومن الواضح أن العالقات الرسمية بين المؤسسات عامة ومهمة على حد سواء.
اس واحد ينا سب الجميع" باستبدال الفقرة "مق JAS توصي  هذه العالقات، ولكن ما طريقة إضفاء الطابع الرسمي على مثل هذه العالقات

تمد اآلليات الثنائية مثل مذكرات التفاهم األطراف بإطار عمل مرن يمكن  بأخرى غير نمطية ومرنة وال تتبع آليات بدون لوائح. TLG  لـ
  من خالله التفاوض وإعطاء الصفة الرسمية للطبيعة اإلستثائية للعالقات المؤسسية المعقدة.

 من : االستفادة2التوصية رقم 

  ) في التفاوض وإحياء الذكرى الثانوية للعالقات المؤسسية على أسس ثنائية.MoUالفقرات غير الالئحية مثل مذكرات التفاهم (

 الحالية.  TLG تعرض عدة آراء بديلة للتحسين التدريجي لبنية  JAS ، فإن TLG حل عدم  ICANN إذا اختارت 

                                                            
 وجهة نم فقط هو التقرير وهذا. التقرير هذا نطاق عن خارجة الحال، بطبيعة األخرى، للمنظمات قيمة توفر TLG كانت إذا ما مسألة بأن علًما 28

 .ICANN  نظر
. 2010 أكتوبر 2 الوصول تم. 2008 نوفمبر. والمنتسبين كارتر وكولن بوسطن االستشارية المجموعة .ICANN  لمجلس المستقل االستعراض 29
>en.pdf-02nov08-reporthttp://www.icann.org/en/reviews/board/< 
. 2010 نوفمبر 19 الوصول تم. 2010 أكتوبر 16. كروكر ستيف. الدكتور .TLG استعراض مشروع 2010 أكتوبر 16 في تعليقات 30
>sg00000.html2010/m-review-http://forum.icann.org/lists/tlg<  
 . 2010 نوفمبر 9 .ستون جولد ستيف للسيد العام التعليقات !التركيز نقاط :TLG استعراض 31
>2010/msg00001.html-review-forum.icann.org/lists/tlghttp://< 
. 2010 نوفمبر 21 .روسيلر توماس للسيد عامة تعليقات .TLG االستعراضي التقرير على استعراضية تعليقات 32
>2010/msg00006.html-review-lghttp://forum.icann.org/lists/t< 
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5.2 18B. مشورة فنية لمجلس إدارة ICANN  
الحظر على أن يكون هيئة متماسكة، عقد االجتماعات، أو تقديم  -على النحو المحدد في الالئحة TLG طبيعة الغريبة األخرى لـ تحدد ال

المذكورة إلى  TLG وبلغت القيمة الملموسة الوحيدة لـ  لألفراد المساهمين. TLG تحدد أساًسا  -المشورة السياسية إلى المجلس كلجنة
 JAS  االستعراض وتحديد وتعيين الخبرة الفنية للمجلس.من خالل عملية 

 وهو العمل "كمراقب": TLG وجود دور لـ  ICANN من الئحة ب  3، القسم الفرعي 2أ القسم -11يحدد البند 

 ا"للمراقبة"، لتقديم المشورة للمجلس حول أهمية وتقدم التطورات الفنية في المجاالت التي يشمله امستمرً  انشاطً ب. باعتباره 
األخرى، وللفت االنتباه إلى قضايا عالمية  ICANN نطاق كل منظمة يمكن أن تؤثر على قرارات المجلس أو إجراءات 

الظروف التي  TLG . يغطي هذا العنصر لدور ICANN للمعايير الفنية التي تؤثر على سياسة التنمية ضمن نطاق مهمة 
32Fلك أنه ينبغي طرح السؤال.التطور الجديد، وال تدرك خالف ذ ICANN تجهل فيها 

33 

أنه من غير القياسي تماًما للوائح الشركات أن تحدد "مراقبين"، أكد الخاضعين للمقابلة على أهمية حضور سياسي  JAS حيث الحظت و
يات عبرت قلة من أجريت معهم المقابالت عن خوفهم من أن يتم تسييس آل .ICANN وفني يمكن االعتماد عليه في غرفة أعضاء مجلس 

 للمرشحين الفنيين الخبراء الموضوعيين. -يمكن االعتماد عليه  -وربما لن يكون مصدر طويل األمد  ICANN االختيار الحلية لمجلس 
 ICANN كمصدر فريد وموثوق بها من خارج أعضاء المجلس التقني لعمليات  TLG دافع العديد ممن أجري معهم المقابالت عن 

" watchdogقد يفسر لغة " ICANN مفهوم الحفاظ على استمرار وجود تقني موضوعي في مجالس إدارات ونحن نعتقد أن  السياسية.
  .ICANN في لوائح 

إلى حد كبير في التخفيف من مخاوف بشأن تحديد القائمة وآليات االختيار والقدرة على  TLG وبالمثل، أيدت عدة مصادر استمرار وجود 
 ة التقنية. تعيين مديرين مؤهلين من الناحي

  ؟ICANN مصدرا فريدا للخبراء التقنيين لمجلس  TLG سؤال: هل توفر 

واستنادا إلى تجربة المقيمين  .ICANN استمرار توافر المشورة التقنية الموضوعية لمجلس المتعلقة ب مخاوفإلى تأييد ال JAS كما تميل 
مكانتها، فإن عمليات الترشيح واالختيار ال تهدف إلى أن تصبح مع جميع أنواع المنظمات، نالحظ أن أي منظمة تنمو في حجمها و

ويقال أن تحقيق التوازن بين مجموعات من المهارات في المجلس هي المخاطر التنظيمية التي يتعين على  سياسية على نحو متزايد.
 ICANN  33عمليات الترشيح.إداراتها من خالل إدارةF

مجالس اإلدارات هي األمر المهم، ونعتقد  كنا نعتقد أن الخبرة التقنية في وحيث 34
أن العديد من المخاوف التي عبرت عنها  JAS وتالحظ  أمر غير حكيم وغير فعالة. TLG أيضا أن إدارة هذه المخاطر عن طريق بناء 

لتكون مصدرا  TLG لـ في الواقع سياسية إلى حد كبير في طبيعة االستجواب وبالتالي محتملة  TLG غالبية الذين جرى استطالعهم حول 
قد نضجت، وتصدر قرارات سياسية بشكل مطرد من المجلس وتتبنى سياسة  ICANN ونالحظ كذلك أن  لتقديم المشورة الفنية السياسية.

 TLG دون التقليل بأي شكل من المساهمات القيمة الفردية للعالقات المتبادلة في الماضي والحاضر، فإن دور  .ICANN خاصة بها 
 وال لمجتمع اإلنترنت ككل. ICANN راقب" لم تثبت نفسها ليكون ذو قيمة كبيرة بالنسبة لـ "الم
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يمكن بالتأكيد أن  TLG ال توفر مصدرا فريدا للمرشحين المؤهلين تقنيا هو في حقيقته أن تفويض  TLG وأن األساس األولي لتأكيد أن 
حظ أن السيد روبرتو غايتانو يجادل ضد هذا الموقف في تعليق علني له حيث ونال .من خالل اآلليات القائمة ICANN يتم تحديده لمجلس 

بالفعل متعددة مثل المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي السياسي، وإضافة واحدة جديدة من شأنها أن  NomCom"أنه يؤكد أن 
34Fتجعل مهمتهم صعبة بالفعل ومستحيلة".

تعرض  TLG ) يتبنى موقف أن ETSI تشارد جوليان (وبالمثل، فإن التعليق العلني من بري 35
  بالفعل مصدرا فريدا للمرشحين:

دون الضغط أن  على افتراض خاطئ. TLG إن تم إغالق  ]NONCOM ]SICاالقتراح أن ذات التفويض سيظهر عبر 
ى شاشة مراقبة لهؤالء األشخاص لم يظهر مطلقا عل TLG العضوية لتقديم مرشحين بسبب التزامات  ETSI يضع مجلس 

NOMCOM.35F36 

ومع ذلك، فإننا ال ننظر إلى الخبرة التقنية بأنها تختلف جوهريا عن أي مهارة أخرى في أن عملية تعيين مجلس اإلدارة يجب أن يدير 
حين أن أنشطة في  الترشيح والتوازن، بما في ذلك تجربة القيادة التنفيذية، وتجربة العالقات الدولية والفطنة المالية، وما شابه ذلك.

هي أبعد من نطاق هذا االستعراض، فإن انعدام الثقة في اآلليات القائمة للترشيح ليس  ICANN التسويق والترويج الخاصة بلجنة ترشيح 
 سببا إلنشاء أو الحفاظ على آلية متعامدة.

نة الترشيح وترى قيمة كبيرة في الحفاظ أن الحفاظ على مزيج من المقاعد المهارية في المجلس يكون واجب لج JAS ومع ذلك، تعتقد 
، بوضوح لجنة الترشيح ومنظمات الدعم لموظفي 4إجماال، وخاصة القسم  3تلزم المادة السادسة القسم  فقط لهذا الغرض. TLG على 

36Fالمجلس على النحو المناسب مع األشخاص ذوي المهارات، بما في ذلك أصحاب المهارة الفنية.

37  

الماضية مع مجموعة متنوعة من المنظمات، فإن مجموعة المهارات العامة للمجلس تعتبر عادة أكبر قدر من  في تجربة المراجعين
ونوصي  الفعالية وتدار على نحو وسط منسق تحت إدارة نشطة من قبل المجلس بدال من إتباع نهج مجزأ االستفادة من آليات متباينة.

وأخيرا،  ات االختيار يتم التصدي لها وال تستخدم كمسوغ إلنشاء أو دعم اآلليات البديلة.كذلك بأن أية مخاوف حول الترشيح القائم وآلي
وبتطور المنظمة، فإن جزء من العملية التطورية  فهناك ميل طبيعي لألفراد تجاه ترتيب أولويات مألوفة و/أو مهارات تاريخية هامة.

 أن المنظمة تزدهر. يعتبر إعادة تقييم هام لمجموعة كاملة من المهارات لضمان

 ال توفر ناقالت للوصول إلى األفراد المؤهلين فقط إال باختيار أن المجلس اآلخر يفتقر إلى اآلليات. TLG ونرى أنه من الواضح أن 
 فقط كمصدر ألعضاء المجلس المؤهلين فنيا ليس من الضروري وال من المستحسن. TLG أن الحفاظ على  JAS وترى 

، لرصد مجموعة مختلطة من المهارات لإلدارة 3كيد االلتزامات الحالية للجنة الترشيح، بموجب المادة السادسة القسم : تأ3التوصية رقم 
 وتعيين مديرين مؤهلين من الناحية الفنية عند الضرورة.

 

 لجمهور اإلنترنت؟ ICANN دورا فيما يتعلق بمساءلة  TLG سؤال: هل تلعب 

 ) أيضا مناقشة موضوع المساءلة: W3C تناولت تعليقات السيد توماس ( باإلضافة إلى المهارات التقنية

بتفاعالت حكم المستوى المطلوب بكثير مع  ICANN الترتيب الحالي التقني لفريق االتصال، في حين أن الكمال يزود 
هذه التفاعالت. كما  في هذه اآللية على ضمان أن مجتمع معايير الويب هو جزء من W3C تساعد مشاركة  المجتمع التقني.

تنص على آلية المساءلة على مستوى عال بين المؤسسة والمجتمع على شبكة اإلنترنت. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن هذه 

                                                            
 . 2010 نوفمبر 21 الوصول تم. 2010 نوفمبر 20. غايتانو روبرتو السيد .TLG استعراض 35
>2010/msg00005.html-review-http://forum.icann.org/lists/tlg<    
. 2010 نوفمبر 22 الوصول تم. 2010 نوفمبر 17. بريتشارد جوليان .TLG تقرير مشروع بشأن ETSI  تعليقات 36
>2010/msg00003.html-review-http://forum.icann.org/lists/tlg< 
 تم. 2010 أغسطس 5 .المخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شركة .المخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت بشركة الخاصة الداخلية اللوائح 37
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العامة للجمهور، وقدرتها على العمل كمنسق موثوق به لإلنترنت  ICANN اآللية المساءلة عنصرا هاما من عناصر مساءلة
37Fم البنى التحتية.والشبكة لتسمية وترقي

38 

من  ICANN في لوائح  TLG أن تكون آلية للمساءلة، نالحظ أن القيود المفروضة على  TLG ونحن ال نعتقد إذا كان المقصود من 
 TLG وعالوة على ذلك، فإن السجل التاريخي ال يبدو أنه يشير إلى أن  العمل على هذه القدرة. TLG شأنها أن تجعل من الصعب على 

 /اإلطار حتى اآلن.ICANN ت دورا في أنشطة مساءلة قد لعب

5.3 19B TLG  غير نمطية وغير مفهومة جيدا 
كما نوقش سابقا، أنه على  .ICANN حتى في نطاق  -أمرا غريبا وصعبا وغير معروفا  TLG اعترافا عالميا تقريبا بأن  JAS وجدت 

لم يألف  اض، فقد وضع عدد قليل من األفراد أو المدخالت للمشاركة.الرغم من المعطاءات الواسعة نسبيا لتقديم مساهمات لهذا االستعر
التي ذكرت فقط بوضوح وباستمرار إلى المراجعين موضع  TLG بلغت قيمة  .TLG العديد من األفراد الذين تم االتصال بهم استباقي 

 األشخاص الفنيين المؤهلين في المجلس.

  ا ورد في اللوائح إلى مراجعة، وبأي معنى؟كم TLG سؤال: هل يحتاج األساسي المنطقي لـ 

تم إنشاء  .ICANN وقامت بتحديد القيمة الجارية لـ  ICANN هي نتاج الفصل السابق من تاريخ  TLG أن  JAS مرة أخرى، تعتقد 
 TLG  عندما كانت ICANN  محدودة جدا؛ واآلن وقد نضجت ICANNالقات ، وأصبحت أكثر تقليدية ومرونة عند تنظيم أمور ع

كما أن  و/أو اإلدارة آليات للتشاور نشطة لالتصال مع المنظمات األخرى. ICANN يمكن على سبيل المثال أن ينشئ مجلس  مناسبة.
 مذكرات التفاهم الثنائية هي طريقة نموذجية لتقنين العالقات بين المنظمات والعمليات المحيطة بها.

كيف حدث  ؟TLG وكل منظمة من منظمات  ICANN العالقات بين المؤسسات وبين  على أو سلبا،، إيجابا TLG سؤال: هل يؤثر إنشاء 
 هذا التطور على مر الزمن؟

أن الطبيعة  JAS تفترض  .TLG ومنظمات  ICANN له تأثير على العالقات المؤسسية بين  TLG ليس من الواضح ما إذا كان بناء 
وعالوة على ذلك،  د هي دالئل تشير إلى وجود تأثير ضئيل عموما لألفضل أو لألسوأ.والنشاط التاريخي المحدو TLG الغامضة نسبيا لـ 

ألن هناك أي تأثير من أنشطة  TLG بعيدة عن التأثر بالعوامل التي تزال جيدة من  ITU-T و I ETF مع  ICANN أن عالقة  JAS تعتقد 
 TLG .تعتقد  محدودة JAS  أن TLG  معنى حقيقي أو وظيفة، وكان يقتصر على أي تأثير تاريخي في عبارة عن بناء "رمزي" دون أي

 أي منظمة من المنظمات المشاركة.

الستجوابه في بعض األحيان، لوقوع مؤسف  ICANN للواءات تسببت في غرف مجلس  TLG تعتقد بوجود  JAS وذلك مما يقال أن 
 وسيناقش هذا مطوال في قسم الحق. وضار.

5.4 20B عدم استخدام TLG حو المقصودعلى الن 
 

  ؟ICANN من لوائح  2أ، القسم -11فعالة في تحقيق أهدافها على النحو المحدد في المادة  TLG سؤال: هل كانت 

 ITU-T و ETSIو W3C تعتبر وظيفة االتصال مع  قد وقعت. TLG لم نتمكن من العثور على أي أدلة على أن الدعوات الرسمية لـ  ال.
 ن نعتقد أن االتصال مع هذه المنظمات (وغيرها) يتم إنجازه أفضل من خالل آليات أخرى.ونح غير فعالة إلى حد كبير.

إدخال  ، تم اتخاذ قرارات سياسية دفعت بشكل مطرد من المجلس إلى تشييد السياسة، وهي التي تنتمي إليها.ICANN نظرا لنضوج 
ة للحفاظ على هذا النموذج، وخلق فرصة غير مرغوب فيها المشورة الفنية على مستوى المجلس يجعل األمر في الواقع أكثر صعوب

 لكسب التأييد على مستوى المجلس في المقابل ضمن بنى السياسة.

                                                            
. 2010 نوفمبر 22 لالوصو تم. 2010 نوفمبر 19. روسيلر توماس للسيد العامة التعليقات .ICANN TLG  استعراض حول W3C تعليقات 38
>2010/msg00004.html-review-http://forum.icann.org/lists/tlg< 
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 ؟ TLG المنظمات الصحيحة التي يجب تمثيلها في  ITU-T و ETSIو W3C سؤال: هل تعتبر 

وفي المقابل، قام العديد ممن أجري معهم  .TLG وجودهم في باعتبارها "هيئة المعايير اإلقليمية"، وتساءل على  ETSI حددت المقابالت 
ولحسن  هو في الواقع "هيئة المعايير العالمية". ETSI ، بأن حجج قوية ETSI مقابالت أخرى، بما في ذلك االستجابة المؤسسية من 

بطريقة أو بأخرى، ولكن لمجرد نقطة من آراء متباينة داخل  ETSI الحظ، ولغرض هذا االستعراض، فإنه ليس من المهم تصنيف نطاق 
 مجتمع أصحاب المصلحة.

أمر مقلق ألنه يطمس الخط الفاصل بين الهيئة  TLG هيئة معايير إقليمية، وعضويتها في  ETSI بالنسبة ألولئك الذين يعتبرون 
أما بالنسبة للذين  ندما يتم تمثيل أي مناطق أخرى في هذا السبيل.االستشارية التقنية التامة وهيئة تمثل المصالح اإلقليمية، والسيما ع

 W3Cتبدو من المناسب تماما، ومماثلة لقطاع تقييس االتصاالت و TLG هي هيئة معايير عالمية، فإن عضويتها في  ETSI يعتقدون أن 
 .IABو

 ؟TLG سؤال: هل ينبغي على المنظمات األخرى و/أو هيئات المعايير أن تضاف إلى 

فتح  .جمال المعايير هو أن هناك الكثير لالختيار من بينها وكما يقول المثل: .ICANN تفتح هذه المسألة مشكلة "منحدر زلق" بالنسبة لـ 
 TLG  إلى عضوية هيئة معايير إضافية من شأنه على األرجح أن يفتح طوفان من "إذا كان س ولم يكن ص؟" الحجج التي من شأنها أن

 لزيادة العناية بطريقة منظمة. TLG يجب إجراء أي نهج لعضوية  هدامة.تكون ضارة و

 ISOو ACMأوصى البعض بأن  .TLG واتحاد اليونيكود قد تكون إضافات مناسبة لـ  IEEEالحظ العديد من أصحاب الطلبات أن 
 يجب أن يوضع في االعتبار. ANSIو

نظرا الحتياجات الهيئة في ذلك الوقت، وحالة اإلنترنت في ذلك  1999ام الحالية في ع TLG إلى أنه تم تعيين عضوية  JAS وتشير 
، فينبغي بناء النظر في الالئحة الحالية من الهيئات التقنية TLG حل إذا لم يتم  الوقت، والهيئات التي كانت موجودة في ذلك الوقت.

وينبغي النظر في مجموعة كاملة من المنظمات العالمية  اإلنترنت.العالمية، واالحتياجات الحالية للهيئة، والتكنولوجيات حاليا للعب على 
 .ICANN ضد األهداف المحددة من قبل مجلس  TLG وتقنيا لمنحى عضوية 

 ICANN وفقا للمعايير واألهداف التي حددتها مجلس إدارة  TLG ، فانظر في تجديد عضوية TLG حل إذا لم يتم  الرأي البديل األول:
 ة من المنظمات العالمية حاليا في ظل البحث الحالي للعضوية.مع مجموعة كامل
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 ؟TLG إذا منعت تحقق كامل أهداف  -إن وجدت  -سؤال: ما هي العناصر التي 

) يمنع من تقديم استباقي في كثير من المجاالت؛ 2) لم يتم تلقي تكليف رسمي من المجلس؛ (1على النحو المقصود: ( TLG عدم استخدام 
 موضع شك.  TLG من خالل بناء  ICANN في التنسيق مع  TLG داة المساعدة لمنظمات ) األ3و (

5.5 21B لم ُترد امتيازات مشاركة حكم ICANN  من قِبل منظمات TLG  
قد منحت من  ICANN المتياز مشاركة الحكومة بأن  TLG أنه من المستغرب وغير النمطي عدم تبادل أيا من منظمات  JAS وجدت 

نحن نعتقد بقوة  منظمة مختلفة جدا. ICANN ونعتقد أن هذا أيضا بمثابة قطعة أثرية من الماضي عندما كانت منظمة  TLG خالل آلية 
 ينبغي ويجب أن يكون متبادلة لتكوين عالقات الند بشكل فعال. -المشاركة في المجلس  -أن امتيازات المشاركة على أعلى مستوى 

 .TLG ، فانظر في تبادل شرط المشاركة لمنظمات TLG ل حإذا لم يتم  الرأي البديل الثاني:

5.6 22B مراقبو مجلس TLG محرومون بمدد إجبارية لمدة سنة  
وحتى مع الفترات التي تمتد  يعتبر بمثابة قضية. ICANN  أشار غالبية الخاضعين للمقابلة واستعراض المجلس إلى أن استمرار مجلس

فاض معدل إعادة التعيين تاريخيا وترشيح المديرين للجنة المختارة يوفر تميز على درجة ثالث سنوات، فإن منحنى التعلم كبير مع انخ
38Fالذين تم تعيينهم محرومون بسبب المدة اإلجبارية التي تمتد سنة مع إمكانية إعادة التعيين المحدودة. TLG يعتبر مراقبون  عالية للمدير.

39 
 معين أن يكون مساهما بمغزى إلى المجلس.ال TLG هذا يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لمدير 

وفي الوقت الحاضر، يتم تحديد مقعد بالتناوب مؤسسي لمدة  تنطوي على عدد من األجزاء المتحركة. TLG يقال أن تمديد تعيينات مجلس 
 ثالث سنوات، مما يجعل من المستحيل االستمرار.

 جلس بشكل جماعي لمدة ثالث سنوات.بانتخاب الم TLG  ، فاسمح لمنظماتTLG حل إذا لم يتم  الرأي البديل الثالث:

ينبغي  على قدم المساواة مع بقية أعضاء مجلس اإلدارة وإعطائهم فرصة ليكون مساهما. TLG وهذا من شأنه وضع المدير المعين 
الحقة، ويجب أن يعطى  مالحظة أن هذه التوصية ال يجب أن تنظر في الفراغ كما هو متعلق بشدة مسألة األجل لمناقشات وتوصيات

 لضمان األداء الوظيفي واإلنصاف. مزيد من الرعاية لتصميم آلية الترشيح والتصويت

5.7 23B تضررت ICANN  من تضارب المصالح واالفتقار إلى وضوح دور أعضاء TLG. 
وقائع وضوح الدور: القضية األساسية هي إحدى  .TLG في  ITU-T الحظ تقريبا جميع الخاضعين للمقابالت مخاوف بشأن مشاركة 

، ICANN يعني بشأن أفضل مصالح  ICANN ، فهل ذلك الفرد بـ TLG في مقعد مراقب المجلس المعين  ITU-T عندما يجلس ممثل 
ينتقل السؤال من حالة الغموض إلى الحالة التي ال يمكن الدفاع عنها عندما يكون المراقب  ؟ITU-T مع أفضل ممارسات  ITU-T أو 

إلى أنه من المستحيل تعديل تضارب المصالح في مثل هذه الحالة ويروا  JAS تتوصل  أو مرتبط بتعاقد مع منظمة منافسة. عامال لصالح
 بعدم وجود بديل إالّ إزالة المنافسين الفعليين أو المالحظين من المجلس الرسمي.

مريبة واستضافة أنشطة غير مرغوبة للعمل على  وأي حالة يكون فيها اإلخالص لألفراد في غرفة المجلس غير واضح من حيث حركات
وقد  في أن هذا العمل غير الظاهر قد حدث كنتيجة مباشرة لهذا الحضور في غرفة االجتماعات. JAS يوجد دليل لـ  تلك القضايا فيها.

قا للطريقة المحددة في اللوائح وف ICANN توصلنا إلى أنه من األمور التي تمثل تحديا في صالح المنافس أن يتمتع بدور هام في حوكمة 
 .TLG هذا الدور ضمن حوكمة المنظمة لـ  ICANN ومرة أخرى ليس لـ 

39Fفي بعض األحيان يظهرون كمنافسين. ITU-T و ICANN وضمن مجتمع أصحاب المصالح، فإن 

في الوقت الحالي ال يتم التعرف  40
ومع ذلك فإن  .ITU-T هذا األمر موجه مباشرة بشكل خاص على  لذا فإن ICANN األخرى على أنهم منافسين لـ  TLG على منظمات 

 JAS :االفتقار إلى توضيح دور مراقب المجلس والطبيعة الشاذة لبنية  تعتقد بوجود عالمة على مشكلتين بالحوكمة كبيرتين TLG. 

                                                            
 .سنوات ثالث غضون في ستتم التعيين إلعادة ممكنة فرصة أقرب وأن منظمات؛ ثالث خالل من التناوب مقاعد أن إلى مشيرا 39
 .ITU-T من المؤسسية باالستجابة المقابلة الحجج مالحظة يرجى 40
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أن يهتم في الوقت الحالي أو في  يجب TLG أمرا هاما يشغل البال في الوقت الحالي ولكن أي من المشاركين في  ITU-T وتعتبر 
 فيجب إعادة تحديد بنيتها لتحديد تلك المشكلة بشكل نظامي. TLG في حالة حل  المستقبل.

حساسة تجاه التأكيد واإلصرار الذي يتأتى من مصادر عدة تعمل على إدارة تضاربات المصالح وهي تمثل جزءا عاديا  JAS تعتبر 
بشكل  ICANN بشكل منتظم مع التضاربات الفعلية والمتخيلة ويقوم أعضاء مجلس  ICANN س يتعامل مجل بعضوية مجلس الشركة.

تباينا بين المديرين الذين يحدث بينهم تضاربا حول عدد من القضايا الخاصة  JAS ومع ذلك تظهر  منتظم بالتنحية عن مناقشات محددة.
كذلك أن األمر يتجاوز بشكل نادر  JAS يالحظ  على أساس مستمر. والمديرين المتضاربين على نحو نظامي و/أو التضارب المؤسسي

أن التضاربات على المناسبات المستندة إلى المشكلة والتي  JAS وتؤمن  المنافسين المؤسسين لمشاركة أعضاء المجلس لهذه األسباب.
 لحفاظ عليها. يمكن التعامل معها بغض النظر عن التضاربات المؤسسية النظامية والمتصورة ال يمكن ا

غياب القرار على هذه المشكلة وسيتم إجبار مجلس  تحديدها. ICANN أنها قد تمثل مشكلة خطيرة وجادة يجب على  JAS وتعتقد 
 ICANN .وهي من الخطورة بمكان وقد تسبب الضرر لـ  على تجنب أو تعليق المحادثات الهامة أو تقطيعها ICANN. 

 ICANN التحديد الواضح لواجب اإلخالص لـ  (أو ألدوار المجلس). TLG وضيح الدور لمجلس تحديد مشكلة ت :4الرأي البديل 
 ه إلى أهلية استشارية غير رسمية.الرتباطات عضو المجلس أو نقل االرتباطات بالمجلس بكامل

أمر مدعو لتوكيل مجلس  TLG ، أحد الخيارات بنية متبادلة على فترات حيث يكون ارتباط ICANN غيار الواجب الواضح لإلخالص لـ 
 ICANN  في أنشطة منظمات TLG  ومجلس TLG  موكل بأنشطة ICANN.  تالحظ JAS  أن عالقات االرتباط الفعال تتطلب بشكل

نادر أهلية عضو المجلس المخصص وتعتبر مختصرات البنية التنظيمية المتبادلة غالبا أكثر فعالية حالي ال يكون هناك تضارب مصالح 
 مشكالت وتأثير أكبر كثيرا لتشويش المعدل المسموح للمنظمات للتركيز بشكل فعال على المقاالت حيث يكون االرتباط ضروري.تجاه 
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6 5Bاالستجابات المؤسسية 
. وضعت 2010أكتوبر  23يرجى مالحظة أن االستجابات المؤسسية تم تشكيلها استنادا إلى المسودة العامة لهذا التقرير المؤرخ في 

 JAS قيد النظر مع إعداد المسودة النهائية لذلك التقرير. –بما يتضمن االستجابات المؤسسية  –ل التعليقات العامة ك 

6.1 24B ETSI 
 التعليقات العامة:

 .ICANN بـ  ETSI يتجاهل مسودة التقرير تماما تاريخ تضمين  العالمية. SDOكما في  ETSI يتجاهل مسودة التقرير تماما أنشطة 
) ومنظمة دعم أسماء PSOكمكان لتوحيد القياس الممثلة رسميا في منظمة دعم البروتوكول ( ICANN عملية إصالح  في TLG يبدوا 

على أنهم دوليين  PSO. بموجب اعتبار أعضاء قواعد PSOبعد إلغاء  ICANN ) واستمرار تمتعها بدور في DNSOالنطاق (
أساس العضوية  ليا في ثالث مناطق مختلفة ودولتين على األقل في كل منطقة.وأعضاء كاملين لتضمين األفراد أو الشركات المحددة أو

دولة) وهي أكثر من كافية لالعتماد على النحو الدولي أكثر من  60عضو من أكثر من  700(اليوم أكبر من  ETSI الدولية الواسعة لـ 
تعتبر  عضو تأسيسي. ETSI مسجلين حيث تكون ، لجنة الCOREتقدم عبر  ETSI ، كانت DNSOفي  .ICANN اإلقليمي في سياق 

 ETSI  مسئولة عن إنشاء قاعدة بياناتCORE  المستخدمة لتسجيلDNS. 

لفترة طويلة وتوضح المشاركة في  ICANN من جانبها  ETSI دعمت  .ICANN بالمشاركة بطريقة رسمية مع  ETSI لـ  TLG تسمح 
 TLG .ة تلعب دورا هاما في ضمان أن االرتباطات التقني هذا االلتزام بالدعم ICANN .تسمح مقاعد  لديها توازن صحيح بالمعرفة التقنية

يقدم ارتباط  (من منظور نظام بيئي لالتصاالت). ICANN أن تعمل على التفهم التقني لمشاورات مجلس  ETSI لـ  ICANN مجلس 
 ن القدرة التقنية والتشغيل.وهي تساعد على ضما ETSI معلومات قيمة تعود إلى أعضاء  ICANN مجلس 

 ):TLG التعليقات المحددة (المرقمة في ظل اعتبار تقرير 

 العالقات المؤسسية غير المتبادلة 4.2.2

في الحقيقة هناك نوع من  لذا فمن الغريب أن يظهر في الوقت الحالي على أنه مشكلة. ICANN لم يتم ذكر التبادل سابقا ولم يتم طلبه من 
بشكل روتيني دعوات شخصية لحضور الجمعيات العمومية  ICANN ورئيس مجلس  ICANN تلقى المدير التنفيذي لدى التبادل حيث ي

 ).ICANN (كنتيجة لحضور روبرتو جايتانو عدة مرات عندما كان نائب رئيس مجلس  ETSI لـ 

 ETSI مع ذلك فإن مشاركة و .ICANN سيوف تجلب أية قيمة لـ  ETSI في مجلس  ICANN من المشكوك فيه أن مشاركة 
 (من منظور نظام بيئي لالتصاالت). ICANN تساعد على التفهم التقني لمشاورات مجلس  ICANN بـ 

 االهتمام بالتضارب في المصالح واالفتقار إلى وضوح الدور المنوط 4.2.3

. ولعل دور ETSI  TLG ذات الصلة بممثلي  لم يكن هناك قبال أية مناقشات أو اتهامات وال أي اقتراحات على حالة تضارب المصالح
 ETSI .واضحا على نحو كاف مثال تقديم التفهم التقني والوضوح 

 المراقبة والمشكالت الرئيسية 5.1

أعاله: لم يتم ذكر التبادل سابقا ولم  4.2.2بعض اإلجابات كما في  .TLG من منظمات  ICANN ال يتم تبادل ميزات مشاركة حوكمة 
في الحقيقة هناك نوع من التبادل حيث يتلقى المدير  لذا فمن الغريب أن يظهر في الوقت الحالي على أنه مشكلة. ICANN ن يتم طلبه م

(كنتيجة  ETSI بشكل روتيني دعوات شخصية لحضور الجمعيات العمومية لـ  ICANN ورئيس مجلس  ICANN التنفيذي لدى 
في مجلس  ICANN من المشكوك فيه أن مشاركة  ).ICANN ئب رئيس مجلس لحضور روبرتو جايتانو عدة مرات عندما كان نا

 ETSI  سيوف تجلب أية قيمة لـ ICANN.  ومع ذلك فإن مشاركة ETSI  بـ ICANN  تساعد على التفهم التقني لمشاورات مجلس
 ICANN .(من منظور نظام بيئي لالتصاالت) 

 .TLG وح دور أعضاء من تضارب المصالح واالفتقار إلى وض ICANN تضررت 
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أعاله: لم يكن هناك قبال أية مناقشات أو اتهامات وال أي اقتراحات على حالة تضارب المصالح ذات  4.2.2بعض اإلجابات كما في 
 واضحا على نحو كاف مثال تقديم التفهم التقني والوضوح. ETSI . ولعل دور ETSI  TLG الصلة بممثلي 

 م تفهمها على نحو جيدنموذجية وال يت TLG تعتبر  5.2

 مصدرا فريدا ألعضاء المجلس التقني؟ TLG السؤال: هل تعتبر 

دون الضغط أن يضع مجلس  على افتراض خاطئ. TLG إن تم إغالق  NONCOM [SIC]االقتراح أن ذات التفويض سيظهر عبر 
 ETSI  العضوية لتقديم مرشحين بسبب التزامات TLG  على شاشة مراقبة لهؤالء األشخاص لم يظهر مطلقاNOMCOM. 

5.3  TLG غير مستخدم على النحو المقصود منه 

 ؟TLG تعتبر المنظمات الصحيحة ليتم تمثيلها في  ITU-Tو ETSIو W3C السؤال: هل 

 .ETSI خاصة  TLG غير مجردة مع اعتبار إزالة التمثيل اإلقليمي المحدد من  TLG : إذا كانت 3التوصية 

إقليمية أمر خاطئ  SDOعلى أنها  ETSI تخصيص  ودورها العالمي. ETSI ير يوضح االفتقار التام إلى تفهم نص هذا القسم من التقر
عضو من  700العالمي وهي تمثل مصالح ما يزيد على  SDOممثل تشغيل  ETSI تعتبر  ICANN وفق سياق  بموجب هذا السياق.

والمقر الرئيسي لطاقم سكرتارية  GSM لها مكان تأسيس لـ ETSI ن بالذكر أ وجدير األوروبي. ESOدولة خالل دور  60أكثر من 
3GPP  ومن ثم فإن ETSI  هي األخرى سببا في المعرفة التقنية من القطاع المتنقل لـ ICANN  وإضافة إلى ذلك فإن العمل في

 ETSI TC TISPAN  يكمل عمل I ETF .تعتبر  وهو من األهمية بمكان ETSI نية وتقدم المواصفات التقنية بشكل أولي منظمة تق
 .PSOواالعتماد كهيئة دولية بموجب قواعد  ICANN بـ  ETSI انظر كذلك التعليق أعاله عن تاريخ تضمين  لدعم بنية اإلنترنت!

 
 ؟TLG السؤال: ما هي اإلجراءات التنظيمية والتشغيلية التي يمكن تصورها للعمل على تحسين فعالية 

ير مسموح لها بعقد اجتماعات وال تنفيذ المشاورات الداخلية بمقدار كافي من التنسيق المشترك أمر مطلوب غ TLG على الرغم من أن 
قدم مدير  المناسبة. TLG أمر قد تم شغله بمرشحين مناسبين من منظمات  NOMCOMو ICANNلضمان أن تدوير المقاعد لمجلس 
 W3Cو ITU-T TSB ومدير  ETSI المشترك وإصدار التذكير لمجلس وعمل على التنسيق  2004الدعم الحكومي هذه الخدمة منذ 

 في التنسيق TLG إذا استمرت  .NOMCOMوطاقم سكرتارية  ICANN المناسب والحفاظ على االتصال مع مجلس  الوقت في
أكثر من سعيدة في  ETSI وجدير بالذكر أن  .ICANN الوظيفي فيجب إما تشكيلها أو التعامل معها بشكل واضح من طاقم سكرتارية 

 استمرار عرض وظيفة التنسيق المشترك.

 .TLG من منظمات  ICANN يتم تبادل ميزات مشاركة حوكمة  ال 5.4

أعاله: لم يكن هناك أي طلب للتبادل لذا فإن األمر يبدوا غريبا أن يظهر في الوقت الحالي على أنه  5.1و 4.2.2نفس اإلجابة كما في 
بشكل روتيني  ICANN ورئيس مجلس  ICANN شكل من أشكال التبادل حيث يتلقى المدير التنفيذي لدى  في الحقيقة هناك مشكلة.

 ICANN بمصدر هام في شكل تفويضات مجلس  ICANN على إمداد  ETSI تعمل  .ETSI دعوات لحضور الجمعيات العمومية لـ 
حديد التكاليف بالشركة وفقا للمال والوقت المناسبين. لذا الذي يعمل على ت ETSI وهذا الشخص يتم الدفع إليه من عضو  NomComو

بذات الطريقة كما  ICANN يتم التعامل مع  ETSI ومن حيث معاملة  .ICANN على االستثمار في  ETSI ففي الفريق العملي تعمل 
 حال).حيث وقعوا توصية رسمية من التفهم (حتى في عدم وجود ورقة تفاهم في هذه ال ETSI &  ICANN في 

ولم يكن هناك قبال أية مناقشات أو اتهامات  TLG من تضارب المصالح واالفتقار إلى وضوح الدور ألعضاء  ICANN تضررت  5.6
 .ETSI  TLG أو اقتراحات قد تمثل تضاربا في المصالح متعلقة بممثلين 
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 .2010نوفمبر  8في  ETSI #80 تم التعرف على تلك التعليقات في اجتماع مجلس 

 ليان بريتشاردجو
 ETSI مدير الدعم الحكومي & وطاقم سكرتارية مجلس 

 ETSI (معهد معايير االتصال األوروبي) 

http://www.jascommunications.com/
http://www.jascommunications.com/


JAS المحدودةتصاالت لال 
http://www.jascommunications.com 

 24صفحة رقم 

6.2 25B IAB 
 

 األعزاء، الزمالء أيها
 

 أن ستود IAB  بالنسبة. المتبادلة الفنية العالقات مجموعة لمراجعة LLC لـ JAS  اتصاالت من طلبا IAB  تلقت قليلة أسابيع بضعة منذ
 .قصيرة ألوية استجابة تقدم

 
 .اليوم ICANN  لـ المحدود الستخدام هجرها يتم قد التي JAS  تلخيص على والموافقة TLG  بتجرد تفيد التي التوصية ندعم إننا أوال،

 
 حول التساؤل فتحت فقد التقرير من 2 التوصية إلى أدت التي الخاصة والمناقشة TLG  تجرد حول جرت التي المناقشات في ذلك ومع

 .TLG  مراجعة من أبعد إلى التساؤل ويذهب تقنيا المؤهلين المديرين
 

 منطقة مثل( التقنية التشغيل لمهارات ومتين صلب أساس على من العمل يجب) خاصة بصفة والمجلس( ICANN  لتوسع أن نعتقد ونحن
 الكافي التمثيل لضمان كافية آليات لديها ليس ICANN  بأن نهتم ونحن). المعرفات واستقرار استخدام ومحددات الواسعة اإلنترنت
 . المشكالت تلك لحل كافية آلية يمثل خاص بشكل Nomcom لـ والتذكير 2 التوصية أن لنا الواضح غير من .تقنيا المؤهلين للمديرين

 
 عدد إجراء إلى تؤدي قد التي الحالة تطوير نتوقع فإننا ذلك تنفيذ وخالل. مدى أبعد إلى ومصداقيتها المشكالت تلك من التحقق IAB  تنوي

 دور حول إضافية ومفاهيم مناقشات إلى يؤدي قد الذي الحالة تطوير المثال سبيل على. 2 بالتوصية المشاورات أو التعديالت من
 .7 رقم بالتوصية منها يتعلق ما ثم ومن ICANN  مجلس ارتباطات

 
 هذا واستند .TLG  لـ فارغا على المخصص IAB  مقعد ترك اخترنا 2005 مارس، 7 اجتماع في أنه تالحظ IAB  فإن ذلك وإلتمام
 .هذا العضوية دور مع تعاملوا ممن بالمجموعة القليل النشاط تقارير إلى القرار

)5TU07.html-03-mins.2005http://www.iab.org/documents/iabmins/iabU5T( 
 

 ،IAB  لـ بالنسبة
 
 كولمان أوالف-

 .IAB  رئيس
 
 

----------------------------------- 
 لإلنترنت المعمارية الهندسة لجنة

5TUwww.iab.orgU5T 
 ]اإللكتروني البريد عنوان إزالة تم[
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6.3 26B ITU-T 
 

)" التي تم إعدادها من لجنة TLG ( المتبادلة الفنية العالقات مجموعةليق على مسودة التقرير "مراجعة أود أن أشكركم على فرصة التع
 /http://www.icann.org/en/reviewsللتعليق العام ( 2010أكتوبر  23وصدرت في  ICANN لصالح  JAS اتصاالت 

tlg/tlg-review-draft-report-16oct10-en.pdfعددا هائال من التأثيرات المرجعية لـ  ). أبدت مسودة التقرير ITU-T  وعالقتها
 .ITU-T وتؤكد مسودة التقرير على  ICANN بشكل خاص للمنافسة المعروفة بين  ICANN بـ 

 وأود أن أعرج بالذكر على ما يلي.فإنها تميل إلى التمثيل الخاطئ خاصة في مجتمع اإلنترنت  ITUفيما يتعلق بـ  - 1

والقطاع  ITU-T (التطوير). وهي تمثل  ITU-D(اتصاالت الراديو) و ITU-R(القياسية) و ITU-T ثة قطاعات: على ثال ITUتشتمل 
الذي يتمتع بمقعد المراقبة على  ITU-T وليس  ITU. ولكن هو ITUوليس  TLG القياسي لالتصاالت الذي يتمتع بمقعد المراقبة على 

GACة.، الجنة االستشارية الحكومي 

 المعروفة بعض المعايير المشهورة منها: ITU-T يشمل بعض 

-  ITU-T H.264 معيار ضغط الفيديو المتقدم المطور بكل مشترك من ،ISO وIEC  والتي يمكن العثور عليها في أكثر من
 ؛ )Primetime Emmy Awardللسينما والتليفزيون (الهامة  هوليوودجائزة  ITU-T مليار جهاز مستخدم والذي استلمت له 

 دون العديد من المستهلكين لن يكونوا قادرين على االستفادة من وصول اإلنترنت عالي السرعة؛  ADLS/VDSLمعايير  -

 ما يمكن ما يسبب توقف اإلنترنت. معايير الشبكة البصرية دون -

 في الوقت الحالي بعض األعمال والتي تتلقى اهتماما كبيرا في السوق تتضمن

") الجيل التالي الذي يربط معيار الشبكة الرئيسية التي تدعم االتصاالت عالية G.hnوهي (" ITU-T ة لـ معيار الشبكة الرئيسي -
 وخطوط الهاتف والكبالت المحورية؛السرعة بخطوط الطاقة 

-  ITU-T L.1000 " محول الطاقة العالمي وحلول الطاقة لألجهزة الطرفية المحمولة وأجهزةICT ؛"األخرى 

(تقنيات االتصال والتواصل) والتغير المناخي الذي يتضمن تطوير منهجية قياسية لقياس  ICTsذو الصلة بـ  ITU-T عمل  -
 خالل دورة حياتها إلى جانب التأثيرات اإليجابية على سبيل المثال متطلبات الطاقة األساسية. ICTاالنبعاث المتسبب من 

لحكومات) واألعضاء من القطاع الخاص (الهيئات غير الحكومية والقطاع بعضوية متنوعة تشمل الدول األعضاء (ا ITUتتمتع  - 2
 ITU%) من خالل األعضاء من القطاع الخاص. بسبب العضوية المتنوعة لـ 95يتم إنجاز معظم العمل ( ITU-T الخاص الرئيسي). في 

ا غالبا تمثل رأي دولة من الدول األعضاء الفردية فهي ال تقتنع باآلراء التي قد تنسج مع مجموعة كبيرة في الوقت ذاته. ومع ذلك فإنه
." وهذا األمر غير صحيح. والصحيح أن نقول أن الدولة العضو أو مجموعة الدول األعضاء لديهم رأي محدد. ITUالمعروفة بـ "رأي 

دات (التي هي بشكل خاص في القرارات التي تمت الموافقة عليها في المؤتمرات المتعددة وبعضها مؤتمرات للمعاه ITUينعكس رأي 
 ).ITUلمؤتمر الصالحية والنشأة القومية لـ 

له دور في تضارب المصالح. تتضمن  ICANN تتفرد بالنقاش حول تضارب المصالح. وأي عضو بمجلس  ITU-T ال أتفق في أن  - 3
أن يكون من الصعوبة كثيرا أن نرى المجالس المشتركة بشكل روتيني أشخاص من الشركات التي قد تكون منافسين محتملين وال يجب 

لذا فإن السؤال عن  ICANN النماذج المشابهة ألي عضو آخر بمجلس  ITU-T الممارسات األفضل للمجالس المشتركة. وقع ممثل 
. وعلى حد علمي فال يوجد شخص ICANN ذو صلة أي غير ذي صلة ينطبق على أي عضو آخر بمجلس  ITU-T الوالء المقسم لممثل 

 .ICANN بمجلس  ITU-T بر قبال عن سلوك غير مناسب لممثل قد ع

منافسين أو منافسين وفق تصورهم هم. ومع ذلك فإن مؤتمر  ICANNو ITUتتضمن مسودة التقرير تفكير بعض األشخاص في أن  - 4
لك بمثال واحد: لالشتراك مع بعضهم البعض. وللتعرف على ذ ICANNو ITU) قد وضح الحاجة إلى 2010(أكتوبر  ITUصالحية 
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المتضمنة في تطوير الشبكات  1والمنظمات ذات الصلة  ITU"الستكشاف طرق ووسائل للتعاون الكبير والتنسيق بين  ITUتنوي 
في حوكمة  ITUومستقبل اإلنترنت من خالل اتفاقيات الشراكة والتعاون وفق الوضع المالئم من أجل زيادة دور  IPالمستندة إلى 

 أقصى فوائد للمجتمع العالمي؛ اإلنترنت مع ضمان

) وسجالت اإلنترنت ICANN [هامش سفلي] يتضمن مع عدم القصر على ذلك شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة ( 1
 ) وفريق العمل على هندسة اإلنترنتRIRsاإلقليمية (

2  I ETF ) ومجتمع اإلنترنتISOC) واتحاد شبكة الويب العالمية ( W3Cبادلية.") على أساس الت 

من التقدم لعضوية القطاع الخاص  ICANN : ال يوجد ما يمنع TLG فيما يتعلق بجعل عملية التبادل شرط للمشاركة بمنظمات  - 5
بذات حقوق أي عضو قطاع خاص ومن ثم فإن لديها ثقال  ICANN . كعضو بالقطاع الخاص، تتمتع ITU-Dو/أو  ITU-Rو ITU-T بـ 

 .ICANN بـ  ITU-T قول أكثر من ال ITUكبيرا بـ 

على الوصول إلى المعلومات الكاملة والمخولة فيما يتعلق بالمعايير  ICANN "تعتمد نوعية عمل  على: ICANN تنص لوائح  - 6
 مجموعةبالمنظمات التي تنتج تلك المعايير هامة بشكل خاص. سوف تعمل  ICANN . عالقة ICANN التقنية التي تمثل أساس أنشطة 

." وأنا ICANN ) بالمجلس على التواصل بمصادر مناسبة للنصيحة التقنية حول أحداث معينة بأنشطة TLG ( المتبادلة الفنية تالعالقا
 حول مسألة المعايير. ICANN أكثر سعادة للتعاون مع  ITU-T آمل تكرار 

على أساس التبادل (بما يتضمن من خالل وفق الوضع المناسب و ICANN ملتزمة بالعمل تجاه التعاون والتنسيق مع  ITUتظل  - 7
MoU  والتي تمثل إدارةITU  كما تم التعبير عن ذلك ضمن قرارات صالحية (المقترحة سابقاITU  أكتوبر)المشار إليها 2010 (
 مسبقا.

 رينهارد شول،
 نائب مدير دائرة االتصاالت،

 2008لعام  TLG ارتباط 
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6.4 27B W3C 
لصالح  JAS على مراجعة مجموعة ارتباطات المجلس التقنية الذي قام بإعداده اتصاالت  ونحن من جانبنا نقدر فرصة التعليق

 ICANN: http://www.icann.org/en/reviews/tlg/tlg-review-draft-report-16oct10-en.pdf 

ن التعليق يركز على المشكلة ذات وفي حين ال نتفق على العديد من التفاصيل الواردة بالتقرير فلن نقوم بالتوسع فيها. وبدال من ذلك فإ
 المستوى األعلى.

 وكل منها تستحق مناقشة منفصلة. ICANN هذه الوظائف داخل  المتبادلة الفنية العالقات مجموعةتلبي 

 لخاصة.ا ICANN . نحن ال نعي أن اآللية تم استخدامها فعليا وتوزيعها في لوائح ICANN . االستجابة للتساؤالت التقنية المباشرة من 1
ونحن من جانبنا نتفق على أن القائمين على المراجعة في قولهم أن تفاصيل تلك اآللية ليست في حاجة إلى التعرف عليها تجاه مستوى أقل 

 في ظل اعتبار الميل إلى اإلدخال التقني:  ICANN . ومع ذلك فإن المراقبين لتلك اللوائح في حاجة ICANN ضمن بنية 

والمخولة المتعلقة  عتمد على الوصول إلى المعلومات الكاملةت ICANN نوعية عمل 
مع المنظمات التي  ICANN . عالقة ICANN التي تحدد أنشطة  بالمعايير التقنية

 تقوم على إخراج تلك المعايير تعتبر هامة بشكل خاص.
 

 تقنية وفق الوضع المرغوب.عبر التعاون على األمور ال ICANN ونحن نعتقد أن تلك المبادئ تظل راغبة في مساعدة 

إلى المشاركة الموسعة ألصحاب  ICANN في مرفق التصويت. يهدف تصميم لجنة الترشيح بـ  ICANN . المشاركة في لجنة ترشيح 2
 ICANN الحالي. وهذا التصميم يقدم أدوات حماية قوية وهامة لقدرة  ICANN المصلحة بالنظام البيئي لإلنترنت إلى ما وراء مجتمع 

على التوظيف والعمل بمسئولية أشمل وعمل تنظيمي مستقل أكثر. كما نوصي بالنظر بعين االعتبار إلى دور المنظمة للمعايير بلجنة 
 عبر تسمية ممثل لتلك اللجنة. ICANN الترشيح بهذه الخلفية وأن تظل راغبة في مساعدة 

لتكون عائقا عن المشاركة بفعالية في لجنة الترشيح نظرا إلعادة  TLG ـ بالنسبة للدور التقني لم نعثر على ترتيبات التدوير السنوية ل
 اجتماع تلك اللجنة على أساس سنوي.

بالحفاظ على ’’التزامها  ICANN ]، تعزز 1في منشأة المجلس. فيما يتعلق بالتأكيد على االلتزامات [ ICANN . المشاركة بمجلس 3
والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي وواحد وتشغيله كصاحب مصلحة متعدد على مستوى إجمالي  DNSأهلية وقدرة تنسيق 

تعتبر عنصرا هاما لطبيعة أصحاب المصلحة  ICANN ويقود القطاع الخاص بإدخاالت من العامة." المشاركة الموسعة بعملية حوكمة 
 ]:2لخاصة [ا ICANN المتعددة حيث يتم التعرف عليها من مجموعة العمل على مراجعة مجلس 

بحجم وتكوين وتشكيل مجلس  وبفرض االعتبار الحذر بالسمات المتعددة ذات الصلة
 ICANN تقليل كبير في  إلى أن توصية المراجعين بتبني وقد انتهت مجموعة العمل

حجم المجلس أمر ال يستند بشكل أساسي إلى طبيعة الممارسات للقطاع المشترك. ال 
ذج مشترك لعدة أسباب تتضمن: التنوع الجغرافي بسهولة مع نمو ICANN تناسب 

والثقافي لقاعدة أصحاب المصلحة وتعدد المهام الموكلة إلى المجلس وطبيعة مهمة 
 ICANN. 

 

 وعالوة على ذلك تالحظ مجموعة العمل على مراجعة المجلس دور المجلس:

لس بشكل خاص تنوي مجموعة العمل على ضمان أي تغيير حالي على ترتيبات المج
 قد ال تعوق أو تقلل من الحاجة الكبيرة للتفاعالت بين المجلس والمجتمع التقني.
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على أساس هذه األفكار والمفاهيم فقد انتهت مجموعة العمل إلى عدم الحاجة إلى 
 إجراء تغيير على التركيبة الحالية لترتيبات المجلس عن تلك النقطة.

 

الحاجة المتزايدة  ICANN المجلس التقنية الحالية على الرغم من أنها غير كاملة إلى تقدم ترتيبات مجموعة العمل على ارتباطات 
في أآللية يعد أمرا مساعدا في ضمان أن مجتمع معايير الويب  W3C مشاركة  للتفاعالت على المستوى الحكومي ضمن المجتمع التقني.

ونحن نعتقد بشكل  ومجتمع الويب. ICANN ة من مستوى عالي بين وهو يقدم بشكل إضافي آلية مسئولي يمثل جزءا من هذه التفاعالت.
إجماال أمام العامة وقدرتها على العمل كمنسق موثوق للبنية التحتية  ICANN ثابت أن آلية المسئولية هذه تعتبر عنصر هام في مسئولية 

 لتسمية وترقيم الويب واإلنترنت.

 ل تحسين تلك اآللية.كما نتطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات حول سب

]1[ 5TUen.htm-30sep09-http://www.icann.org/en/announcements/announcementU5T 

]2[ 5TUen.pdf-26jan10-final-review-http://icann.org/en/reviews/board/boardU5T 

-- 

 )W3C >tlr@xxxxxx< )@roessler  توماس روسيلر،
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7 6Bالمصادر 
 

 وولف جانج كلينش شيتر )n=1مجهول (
 شيرل النجدون أورر سكوت برادنر

 ماركو لورنزو اريك برونر ويليامز 
 نارتن توماس برناردو كوريا
 جوليان بريتشارد ستيف كروكر 

 توماس روسيلر ليسلي دايجل
 جورج سادوسكي فرانسيسكو دا سيلفا

 رينهارد شول، كريس ديسبين
 جون سونيون روبرتو جيتانو

 فرناندو سوريانو جولدستين ستيف
 بيتر دينجيت ثراش تشاك جوميز
 ريتشارد ثويتس ريتشارد هل

 باول تووي دينيس جينيجس
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