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 1مقدمة إلى المشروع العلنً األول
تود شركة  SAJأن تتوجه بالشكر إلى جمٌع األفراد الذٌن شاركوا فً عملٌة االستعراض حتى اآلن .هذا المشروع هو اإلصدار األول
لتعلٌق الجمهور؛ وسوف نستمر فً إجراء المقابالت وتلقً المالحظات حول هذا التقرٌر حتى نهاٌة فترة التعلٌق الخاصة بـ .NNAII
ونتوقع أن ٌتم نشر التقرٌر النهائً قبل اجتماع كارتاخٌنا.
ونحن نتطلع للحصول على تعلٌقات ومراجعة دقٌقة من المجتمع .من فضلك ال تتردد فً تحدٌد موعد مقابلة هاتفٌة أو تقدٌم تعلٌق مكتوب
لنا على البرٌد اإللكترونًtlg-review@jascommunications.com.
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 2موجز
تم تصمٌم مجموعة االتصال الفنً ( )GLTلربط مجلس  NNAIIبالمصادر المناسبة من االستشارات الفنٌة حول مسائل محددة ذات
صلة بأنشطة  .NNAIIتتألف  GLTمن أربع منظمات هً :معهد المعاٌٌر األوروبٌة لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة ( ،)IGJNوقطاع
تقٌٌس االتصاالت التحاد االتصاالت الدولٌة ( ،)ITU-Tواتحاد شبكة الوٌب العالمٌة ( ،)W3Cومجلس عمارة اإلنترنت ( .)NAIتم
1
وصف  GLTفً لوائح  NNAIIتحت المادة -11أ ،القسم .2
توضح لوائح  NNAIIعملٌة المراجعة التنظٌمٌة المستمرة كجزء من التزامها بالتقدم والتطور .وكما هو موضح باللوائح ،فإن هدف
المراجعة ٌجب أن ٌحدد ما ٌلً:


سواء أكان لتلك المنظمة هدف دائم فً بنٌة  NNAIIأم ال



إذا كان األمر كذلك ،فأي تغٌٌر مرغوب بالبنٌة أو بعملٌات التشغٌل لتحسٌن الفعالٌة.

باإلضافة إلى ذلك ،كلفت لجنة التحسٌنات اإلنشائٌة  )JNN( ICANNمراجع خارجً لإلجابة على األسئلة التالٌة:


هل كانت  GLTفعالة فً تحقٌق أهدافها على النحو المحدد فً المادة -11أ ،القسم  2من لوائح NNAII؟



ما هً العناصر ،إن وجدت ،التً حالت دون التحقٌق الكامل ألهداف GLT؟



هل ٌؤثر إنشاء  ،GLTإٌجابا أو سلبا ،على العالقات بٌن المؤسسات وبٌن  NNAIIوكل منظمة من منظمات GLT؟ كٌف
حدث هذا التطور على مر الزمن؟



هل ٌحتاج األساسً المنطقً لـ  GLTكما ورد فً اللوائح إلى مراجعة ،وبأي معنى؟



ما هً التدابٌر الهٌكلٌة والتشغٌلٌة التً ٌمكن تصورها لتعزٌز فعالٌة GLT؟



هل لدى  GLTغرض مستمر فً هٌكل NNAII؟



أي أسئلة أخرى ذات صلة بالنطاق الشامل لهذا االستعراض ،وهذا ما ٌعتبر مناسبا للمعالجة.

كانت تعمل  SAJلالتصاالت المحدودة على إجراء أول استعراض من هذا القبٌل لـ  GLTفً أغسطس  .2010وقد التمسنا ردود الفعل
من مجتمع  ،NNAIIأي المجلس واإلدارة واللجنة االستشارٌة الحكومٌة  TANوالمنظمات الداعمة واللجان االستشارٌة ،ومنظمات
 GLTوقد جمعت بٌانات نوعٌة من خالل مقابالت واتصاالت عبر البرٌد اإللكترونً من  14شخصا حتى اآلن.
وباختصار ،وجدت  SAJأن  GLTعبارة عن بنٌة عتٌقة ذات فائدة محدودة فً  NNAIIالٌوم )1( :GLT .لم تقم أبدا بعمل على
النحو المنشود؛ ( )2تمنح امتٌازات حكومٌة كبٌرة للمنظمات مع عدم وجود مبدأ المعاملة بالمثل ،و( )3تضع األفراد فً المجلس لمدة
سنة واحدة فقط مما ٌجعل من المستحٌل تقرٌبا بالنسبة لهم أن ٌكونوا مساهمٌن فاعلٌن.
وعالوة على ذلك ،فإن استمرار وجود ٌ GLTشكل بعض المخاطر على  NNAIIبسبب عدم وضوح دور وفرصة حقٌقٌة جدا لمسائل
الوالء وتضارب المصالح لتنشأ فً مجلس اإلدارة .وعلى هذا النحو ،توصً  SAJبأن تحل  NNAII GLTوتحضر مكانها وظٌفة
االتصال بٌن المنظمات مع بنٌات مستوى نمطً بال لوائح.

 1اللوائح الخاصة بشركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة .مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 5 .أغسطس  .2010الوصول
 11أكتوبر >http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI-A< .2010
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بالتسلٌم بأن الحل التام لـ  GLTقد ال ٌكون ممكنا أو مرغوبا فٌه ،وترى  SAJالتحسٌنات اإلضافٌة التً ٌمكن لـ  NNAIIأن تختارها
للتنفٌذ؛ فإن هذه التحسٌنات قد وصفت كتوصٌات واردة فً قسم التحلٌل بالمستند.

 2.1ملخص التوصٌات
التوصٌة رقم  :1تفكٌك .GLT
التوصٌة رقم  :2تأكٌد االلتزامات الحالٌة للجنة الترشٌح بموجب المادة السادسة القسم  3لرصد مجموعة مختلطة من المهارات لإلدارة
وتعٌٌن مدٌرٌن مؤهلٌن من الناحٌة الفنٌة عند الضرورة.
التوصٌة رقم  :3إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفانظر فً رفع تمثٌل المنطقة المحددة من  ،GLTوخاصة .IGJN
التوصٌة رقم  :4إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفانظر فً دعوة اتحاد الٌونٌكود للمشاركة.
التوصٌة رقم  :5إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفانظر فً تبادل شرط المشاركة لمنظمات .GLT
التوصٌة رقم  :6إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفاسمح لمنظمات  GLTبانتخاب المجلس بشكل جماعً لمدة ثالث سنوات.
التوصٌة رقم  :7معالجة مسألة الوضوح لجمٌع أدوار االتصال ،بما فً ذلك  .GLTتحدٌد بوضوح واجب الوالء إلى  NNAIIلتبادل
عضو المجلس الضمنً الكامل ،أو نقل مكاتب اتصال من خارج المجلس الكامل إلى الطاقة االستشارٌة غٌر االئتمانٌة.
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 3منهجٌة عرض SAJ
شاركت  SAJفً أغسطس  2010وبدأت على الفور عملٌة جمع البٌانات .وعلى نقٌض االستعراضات التنظٌمٌة السابقة ،لم ٌمتد هذا
االستعراض الجتماع  NNAIIالعام.
وقد أجرٌت مقابالت عبر الهاتف مع جمٌع األفراد الذٌن كانوا مهتمٌن وخصصوا قسمًا من وقتهم لذلك .وكانت أسئلتنا مفتوحة النهاٌة
وتتٌح للمشاركٌن تفسٌر السؤال بطرٌقة تناسب وجهة نظرهم ودورها .وقد طلبت أسئلة المتابعة للمساعدة على ضمان أن المناقشة بقٌت
على المسار الصحٌح ،وأننا جمعنا المعلومات الالزمة من كل مشارك.
ولقاءات مشتركة العناصر العامة حسب التصمٌم لتمكٌن الردود للمقارنة المباشرة والتناقض .هذا وقد أجرٌت جمٌع المقابالت مع ممثلٌن
اثنٌن على األقل من ٌ SAJمكنوا من األخذ بزمام المبادرة وغٌرها من الردود عبر االختٌار فً الوقت الحقٌقً مع المقابالت السابقة
2
(مما قد ٌؤدي إلى توضٌح المسائل) .تم تسجٌل المقابالت من خالل تصرٌح مسبق.
طالبت  SAJبإبداء تعلٌقات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً إلى هٌاكل  ،NNAIIألعضاء  GLTفً الماضً والحاضر ،وعن طرٌق
الوصول إلى األفراد الذٌن تمت إحالتهم لنا أو من خالل البحوث التً نحددها وسٌكون لها منظور قٌم .وسوف تلتمس  SAJردود
مؤسسٌة لمشروع الجمهور األول من هذا التقرٌر من أعضاء GLT؛ فً تمٌٌز المؤسسات ،وسوف ٌتم إدراج جزء أو كل من هذه
الردود فً التقرٌر النهائً.
وسوف تنظر  SAJفً كافة المالحظات الخاصة بالمشروع العلنً األول ،بما فً ذلك نتائج فترة تعلٌق  NNAIIالعامة ،فً إعداد
التقرٌر النهائً.

 3.1نقاط الضعف
تمثلت أكبر نقاط الضعف فً تحلٌلنا فً عدد صغٌر نسبٌا من أفراد العٌنة المشاركٌن .فمن الناحٌة الجغرافٌة ،تفوق المشاركٌن من أمرٌكا
الشمالٌة وأوروبا على المناطق األخرى من العالم .وقدمت  SAJمحاولة لدراسة السوق على أوسع نطاق ممكن بما فً ذلك :إعالن فً
القوائم البرٌدٌة لـ  ،NNAIIونشر عنوان برٌد إلكترونً على موقع وٌب  NNAIIالتنظٌمً العام ،ومراسلة رؤساء جمٌع هٌاكل
 NNAIIذات الصلة ،والسعً من خالل التواصل واإلحاالت .ومع ذلك ،لم ٌترجم ذلك إلى مشاركة واسعة.
ونعتقد أن ذلك نتٌجة لتحٌز االختٌار الذاتً الواضح والحقٌقً ذلك أن  GLTغامض نسبٌا .ومن األهمٌة بمكان أن تضع فً اعتبارها هذا
التحٌز ،إال أننا ال نعتقد أنه أمر مضعف ألغراض هذه الدراسة .وعالوة على ذلك ،نأمل أن نشر هذا المشروع العام سٌشجع على المزٌد
من المشاركة الواسعة فً عملٌة االستعراض.

 2سٌتم تدمٌر هذه التسجٌالت عند االنتهاء من المشاركة.
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 4النتائج
 4.1التفوٌض والتوجٌه
3

تأسست مجموعة االتصال الفنً ( )GLTبموجب المادة -11أ ،القسم  2من لوائح  .NNAIIوفقا للوائح ،فإن غرض  GLTهو
"تواصل المجلس مع المصادر المناسبة لالستشارة الفنٌة بشأن مسائل محددة ذات الصلة بأنشطة ."NNAII
اللوائح التً تصف وضعٌن من العملٌة لـ :GLT
أ.

فً استجابة لطلب الحصول على معلومات ،لتواصل المجلس أو هٌئة  ICANNمع المصادر المناسبة للخبرة الفنٌة.
ٌشمل هذا العنصر دور  TLGالذي ٌغطً الظروف التً تسعى من خاللها  ICANNإلى إجابة مسئولة عن سؤال فنً
محدد .حٌث تكون المعلومات مطلوبة فٌما ٌتعلق بمستوى فنً معٌن حٌث تكون منظمة  TLGمسئولةٌ ،جب أن ٌوجه هذا
الطلب إلى منظمة .TLG

ب .كنشاط مستمر "للمراقبة" ،لتقدٌم المشورة للمجلس حول أهمٌة وتقدم التطورات الفنٌة فً المجاالت التً ٌشملها نطاق كل
منظمة ٌمكن أن تؤثر على قرارات المجلس أو إجراءات  ICANNاألخرى ،وللفت االنتباه إلى قضاٌا عالمٌة للمعاٌٌر
الفنٌة التً تؤثر على سٌاسة التنمٌة ضمن نطاق مهمة ٌ .ICANNغطً هذا العنصر لدور  TLGالظروف التً تجهل
4
فٌها  ICANNالتطور الجدٌد ،وال تدرك خالف ذلك أنه ٌنبغً طرح السؤال.
تحظر اللوائح على وجه التحدٌد على  GLTتشكٌل الهوٌة أو تنظٌم أو أن تصبح هٌئة فً حد ذاتها ،ومن التورط مع عمل  NAIAأو
عمل  NNAIIمع :NAI/NIGI

لن ٌكون لدى  TLGمسئولٌن كما لن تعقد اجتماعات ،ولن تقوم بتقدٌم المشورة السٌاسٌة إلى المجلس كلجنة (على الرغم من أن
منظمات  TLGقد تطالب المجلس بالقٌام بذلك حسب الحاجة فً المجاالت ذات الصلة بالمواثٌق الفردٌة) .وال ٌجوز ألي من
مناقشة  TLGأو تنسٌق خالف ذلك للمسائل الفنٌة عبر منظمات TLG؛ وإنشاء أو محاولة إنشاء مواقف موحدة ،أو إنشاء أو
محاولة خلق طبقات إضافٌة أو هٌاكل داخل  TLGلتطوٌر المعاٌٌر الفنٌة أو ألي غرض آخر.
لن ٌكون لـ  TLGأي مشاركة مع عمل  IANAلفرقة عمل هندسة اإلنترنت ،وفرقة عمل بحوث اإلنترنت أو هٌئة هندسة
اإلنترنت ،كما هو موضح فً مذكرة التفاهم بشأن العمل الفنً لهٌئة أرقام اإلنترنت المخصصة المصادق علٌها من قبل المجلس
5
فً  10مارس .2000

 4.2المشاركة فً حكم NNAII
تشارك  GLTمباشرة فً حكم  NNAIIبطرٌقتٌن :من خالل مقعد االتصال الدوري السنوي للمجلس ،ومندوب الدورٌة السنوٌة للجنة
6
الترشٌح .تتاح القائمة التارٌخٌة لألفراد الذٌن ٌشغلون هذه المقاعد من خالل موقع وٌب .NNAII
4.2.1

األفراد من ذوي الكفاءات العالٌة

وُ صف جمٌع الخاضعٌن للمقابالت األفراد الذٌن ٌشغلون مقعد اتصال مجلس  GLTومندوب  GLTإلى لجنة الترشٌح بأنهم استثنائٌٌن
بصفتهم الشخصٌة وٌنتمون إلى هٌئات ُ .NNAIIتدرك قٌمة هذه األفراد بشكل غٌر رسمً من خالل المشاركة فً المناقشة والحوار
ولٌس من خالل أٌة آلٌة رسمٌة لـ .GLT
 3المرجع نفسه.
 4المرجع نفسه.
 5المرجع نفسه.
 6مجلس إدارة  .ICANNمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةٌ 5 .ونٌو  .2010الوصول  9أكتوبر .2010
<>http://www.icann.com/en/general/board.html
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4.2.2

عدم تبادل العالقات المؤسسٌة

ال ٌمكن تبادل مستوى المشاركة فً حكم  NNAIIالممنوح عبر المجلس ومقاعد لجنة الترشٌح .لم تملك  NNAIIمستوى مماثل من
المشاركة فً حكم  ETSIأو  ITU-Tأو ( W3Cالحظ أن  NAIال تشارك فً هذه الدورات لذلك لٌس هناك أي مسألة للمعاملة بالمثل).
4.2.3

قلق بشأن تضارب المصالح وعدم وضوح الدور

أشار معظم الخاضعٌن للمقابلة إلى مستوى من القلق حول مشاركة الكٌانات المتنافسة فً إدارة  .NNAIIتتمثل القضٌة األساسٌة فً
عدم وضوح دور المراقب حول مواقف المجلس والمسؤولٌات االئتمانٌة المتنافسة .وكانت مشاركة  ITU-Tتتسم بأهمٌة خاصة نظرا
لجداول األعمال المتنافسة أحٌانا لـ  NNAIIو .ITU-Tأشار بعض الخاضعٌن للمقابالت إلى انخفاض قدرة المجلس لمناقشة مواضٌع
محددة تماما كنتٌجة مباشرة لهذا االفتقار إلى الوضوح.
4.2.4

قلق بشأن حظر اجتماعات  GLTأو االستشارة السٌاسة

أشارت أقلٌة من الخاضعٌن للمقابلة إلى أن الحظر المحدد لمنظمة  ،GLTوعقد االجتماعات ،وتقدٌم المشورة السٌاسٌة إلى المجلس كلجنة
غرٌبة فً أحسن األحوال ،ومهٌنة إلى مؤسسات عضو  GLTفً أسوأ األحوال.

 4.3توفٌر الموارد
 GLTلٌست من موارد  NNAIIفٌما وراء دعم السفر وبعض اإلدارة المحدودة ودعم تكنولوجٌا المعلومات .بٌنما لٌست هٌنة ،فإن
مستوى الموارد المالٌة ال ٌبدو أنه كبٌرا.

 4.4النشاط التارٌخً/األداء
4.4.1

محدودٌة أداء األدوار الموضحة فً اللوائح

لم نجد أي دلٌل على أن االحتجاج الرسمً (طرٌقة "أ" للعملٌات الموضحة فً الالئحة) قد وقع من قبل .ال ٌمكن تحدٌد سجل مكتوب من
هذا االحتجاج ،وال ٌمكن ألحد من الخاضعٌن للمقابلة أن ٌذكر االحتجاج الواحدٌ .صعب تقدٌر دور االتصال األكثر عمومٌة (طرٌقة "ب"
للعملٌات الموضحة فً الالئحة)؛ إال أن معظم الخاضعٌن للمقابلة قد وصفوا األداة التارٌخٌة المحدودة لهذه الوظٌفة.
4.4.2

القٌمة الرسمٌة للمساهمٌن الفردٌٌن

وصف جمٌع الخاضعٌن للمقابلة األفراد الذٌن ٌشغلون مقعد اتصال مجلس  GLTبالمهارات الفنٌة القٌمة المضافة التً أضٌفت إلى
مناقشات المجلس بشكل عام .ولم تتوفر المالحظات فٌما ٌتعلق باألفراد الذٌن ٌشغلون مقر لجنة الترشٌح.
4.4.3

ال تحجب قٌمة ملموسة من  GLTعن المساهمٌن الفردٌٌن

عرضت أقلٌة من الخاضعٌن للمقابلة حجج "لطٌفة" و"عدم القٌام بأي ضرر" لصالح الحفاظ على  GLTفً شكله الحالً ،لكنه فشل فً
التعبٌر عن قٌمة ملموسة خارج المساهمٌن من المقاعد الفردٌة من الناحٌة الفنٌة المختصة.
4.4.4

عدم وجود وثائق

وبصرف النظر عن التعٌٌن اإلداري ألعضاء جدد واالعتراف باألعضاء الحالٌٌن ،فال ٌمكن تحدٌد سجالت مكتوبة من نشاط  .GLTال
ٌظهر وجود قائمة برٌد إلكترونٌة .بسبب حظر الالئحة الجتماعات  GLTوغٌرها من التنظٌم الذاتً ،فلٌس من الواضح ما إذا كان عدم
وجود وثائق أمرا مناسبا أو متوقعا.
4.4.5

الضرر الهٌكلً الناتج عن المدد اإلجبارٌة التً استمرت سنة واحدة

كان هناك اتفاق واسع النطاق بأن التناوب اإلجباري لسنة واحدة من مكانة مجلس  TGLجعلت من المستحٌل تقرٌبا بالنسبة للفرد ملء
هذا المقعد لٌكون المدٌر الفعلً .تم مناقشة استمرارٌة المجلس وفترة كبٌرة من الوقت المستغرق للحصول على "ما ٌصل إلى سرعة"،
باستفاضة فً مراجعة مجلس ٌ 7.NNAIIعمل التناوب اإلجباري فً كل عام ألعضاء  GLTإلى مزٌد من تفاقم المشكلة.

 7االستعراض المستقل لمجلس  .ICANNالمجموعة االستشارٌة بوسطن وكولن كارتر والمنتسبٌن .نوفمبر  .2008الوصول  3أكتوبر .2010
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 4.5مقارنات بالمنظمات النظٌرة
كانت  SAJغٌر قادرة على تحدٌد منظمة مقابلة مع آلٌة مماثلة .وتعتبر العالقات التنظٌمٌة الداخلٌة لمستوى اللوائح مع غٌاب االستثمار
والمشارٌع المشتركة أو غٌرها من البناء الواضح نادرة لمجموعة من األسباب ،خاصة عدم المرونة الخاصة بهم .حٌث ٌتم التعامل مع
الغالبٌة العظمى من العالقات التنظٌمٌة الدولٌة من خالل هٌاكل إدارٌة ،ولجان استشارٌة لمجلس غٌر ائتمانً وعملٌات/أنشطة اتصاالت
أخرى .وقد الحظ المراجعون أن استخدام لجان استشارٌة غٌر ائتمانٌة فً منظمات أخرى ٌخفف قضاٌا تضارب المصالح.
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 5التحلٌل والتوصٌات
 5.1نظرة عامة وقضاٌا رئٌسٌة
بشكل عام كان هناك اختالف قلٌل جدا حول الحقائق المتعلقة بـ  ،GLTكما أن هناك طائفة واسعة من اآلراء حول أفضل السبل لتحسٌن
-GLTأو سواء لتفكٌكه تماما .خالل عملٌة المقابلة ،حددت  SAJلالتصاالت عدة قضاٌا متكررة نرى أنه ٌجب معالجتها:


 GLTغٌر نمطٌة وغٌر مفهومة جٌدا



ال ٌتم استخدام  GLTعلى النحو المقصود



لم ُترد امتٌازات مشاركة حكم  NNAIIمن قِبل منظمات GLT



مراقبو مجلس  GLTمحرومون بمدد إجبارٌة لمدة سنة



تتضرر  NNAIIبسبب تضارب المصالح وعدم وضوح دور أعضاء GLT

وجدت  SAJتقرٌبا اعترافا عالمٌا أن  GLTغرٌبة وصعبة  -ولكن بما ٌكفً لٌتطلب العمل؟ ونحن نعتقد ذلك .نجد أن  GLTلم تعمل
على النحو المصمم ،ولم تضٌف قٌمة مادٌة ،وأن الوجود المستمر فً النموذج الحالً ٌضر بـ  .NNAIIمن الناحٌة التارٌخٌة ،حجبت
القضاٌا الهٌكلٌة جزئٌا من خالل الشرفاء والمعلقٌن ومن على درجة عالٌة من الكفاءة لملء األدوار.
التوصٌة رقم  :1تفكٌك .GLT
تعتقد  SAJأن  GLTهً نتاج الفصل السابق من تارٌخ  NNAIIفقامت بتحدٌد القٌمة الجارٌة لـ  8.NNAIIوعلى هذا النحو ،توصً
 SAJ NNAIIبتفكٌك  .GLTونحن نعتقد بأن الفائدة األساسٌة من  - GLTهً وضع األشخاص الفنٌٌن المؤهلٌن فً المجلس-الذٌن
ٌعتبروا أكثر إدراكا بشكل مناسب من خالل اآللٌات القائمة الختٌار المجلس ،وهً لجنة الترشٌح .كما لوحظ ،فإن مراقبً مجلس GLT
السابقٌن عبارة عن مقٌاس استثنائً وعلى هذا النحو وجود مرشحٌن معلقٌن لوضع المجلس من خالل لجنة الترشٌح.
ٌقدم تفكٌك  GLTفرصة ممتازة للعمل بمجلس أصغر حج ًما وأكثر كفاءة ،على النحو الموصى به من قبل مراجعة المجلس المستقل
9والعدٌد من الخاضعٌن للمقابلة .ومع ذلك ،تعترف  SAJبأن تفكٌك  GLTتما ًما قد ال ٌكون ممك ًنا أو مرغوبا فٌه .وعلى هذا النحو،
ونحن نقدم بعض التوصٌات إلدخال تحسٌنات تدرٌجٌة فً أقسام المناقشة أدناه.

 8علما بأن مسألة ما إذا كانت  GLTتوفر قٌمة للمنظمات األخرى ،بطبٌعة الحال ،خارجة عن نطاق هذا التقرٌر .وهذا التقرٌر هو فقط من وجهة نظر
.NNAII
 9االستعراض المستقل لمجلس  .ICANNالمجموعة االستشارٌة بوسطن وكولن كارتر والمنتسبٌن .نوفمبر  .2008الوصول  2أكتوبر .2010
<>http://www.icann.org/en/reviews/board/report-02nov08-en.pdf
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 GLT 5.2غٌر نمطٌة وغٌر مفهومة جٌدا
وجدت  SAJاعترافا عالمٌا تقرٌبا بأن  GLTأمرا غرٌبا وصعبا وغٌر معروفا  -حتى فً نطاق  .NNAIIكما نوقش سابقا ،أنه على
الرغم من العطاءات الواسعة نسبٌا لتقدٌم مساهمات لهذا االستعراض ،فقد وضع عدد قلٌل من األفراد أو المدخالت للمشاركة .لم ٌألف
العدٌد من األفراد الذٌن تم االتصال بهم استباق ًٌا  .GLTحٌث بلغت قٌمة  GLTالتً ذكرت فقط بوضوح وباستمرار إلى المراجعٌن
موضع األشخاص الفنٌٌن المؤهلٌن فً المجلس.
السؤال :هل تقدم  GLTمصدرا فرٌدا للتأهل أعضاء المجلس الفنً؟
تحدد الطبٌعة الغرٌبة األخرى لـ  GLTعلى النحو المحدد فً الالئحة-خاصة الحظر لٌصبح هٌئة متماسكة ،وعقد االجتماعات ،أو تقدٌم
المشورة السٌاسٌة إلى المجلس كلجنة  -تحدد أساسا  GLTللدول المساهمة الفردٌة .وبلغت القٌمة الملموسة الوحٌدة لـ  GLTالمذكورة
إلى  SAJمن خالل عملٌة االستعراض وتحدٌد وتعٌٌن الخبرة الفنٌة إلى المجلس .قدمت أقلٌة من الخاضعٌن للمقابلة حجج "لطٌفة"
و"عدم القٌام بأي ضرر" لكنه فشل فً التعبٌر عن قٌمة ملموسة.
ومع ذلكٌ ،عتقد أن  SAJالتً تحتفظ بمزٌج من المقاعد المهارٌة فً المجلس بواجب لجنة الترشٌح وترى قٌمة كبٌرة فً الحفاظ على
 GLTفقط لهذا الغرض .المادة السادسة القسم  3إجماال ،وخاصة القسم  ،4الذي ٌلزم بوضوح لجنة الترشٌح ومنظمات الدعم لموظفً
المجلس على النحو المناسب مع األشخاص ذوي المهارات ،بما فً ذلك أصحاب المهارة الفنٌة 10.وتالحظ  SAJأن المساهمة الفردٌٌن
المعلقٌن الذٌن سبق لهم الوضع من جانب ٌ GLTمكن أن ٌؤدي بسهولة من خالل عملٌة لجنة الترشٌح.
من الواضح أن  GLTال توفر موجهات للوصول إلى األفراد المؤهلٌن فقط التً تنقص آلٌات اختٌار المجلس .تعتقد  SAJأن الحفاظ
على  GLTفقط كمصدر ألعضاء المجلس المؤهلٌن فنٌا لٌس من الضروري وال من المستحسن.
التوصٌة رقم  :2تأكٌد االلتزامات الحالٌة للجنة الترشٌح بموجب المادة السادسة القسم  3لرصد مجموعة مختلطة من المهارات لإلدارة
وتعٌٌن مدٌرٌن مؤهلٌن من الناحٌة الفنٌة عند الضرورة.

السؤال :هل ٌحتاج األساسً المنطقً لـ  GLTكما ورد فً اللوائح إلى مراجعة ،وبأي معنى؟
مرة أخرى ،تعتقد  SAJأن  GLTهً نتاج الفصل السابق من تارٌخ  NNAIIوقامت بتحدٌد القٌمة الجارٌة لـ  .NNAIIواألساس
المنطقً إلنشاء  GLTاستند إلى  NNAIIالذي ثبت فجأة؛ وهذا اآلن أن  NNAIIقد نضجت ،وموجهات أكثر تقلٌدٌة وأكثر مرونة
لعالقات منظمة داخلٌة األمر الذي ٌعتبر مناسباٌ .مكن على سبٌل المثال أن ٌنشئ مجلس  NNAIIو/أو اإلدارة آلٌات للتشاور نشطة
لالتصال مع المنظمات األخرى .تعتبر مقاعد مراقبً المجلس وبناء عضوٌة المجلس الكامل الضمنً لـ  NNAIIأمرا صعبا.
السؤال :هل ٌؤثر إنشاء  ،GLTإٌجابا أو سلبا -،على العالقات بٌن المؤسسات وبٌن  NNAIIوكل منظمة من منظمات GLT؟ كٌف
حدث هذا التطور على مر الزمن؟
ولٌس من الواضح ما إذا كان بناء  GLTله تأثٌر على العالقات المؤسسٌة بٌن  NNAIIومنظمات  .GLTتفترض  SAJأن الطبٌعة
الغامضة نسبٌا لـ  GLTوالنشاط التارٌخً المحدود هً دالئل تشٌر إلى وجود تأثٌر ضئٌل عموما لألفضل أو لألسوأ .وعالوة على ذلك،
تعتقد  SAJأن عالقة  NNAIIمع  ITU-Tبعٌدة عن التأثر بالعوامل التً تزال جٌدة من  GLTألن هناك أي تأثٌر من أنشطة GLT
محدودة .تعتقد  SAJأن  GLTعبارة عن بناء "رمزي" دون أي معنى حقٌقً أو وظٌفة ،وكان ٌقتصر على أي تأثٌر تارٌخً فً أي
منظمة من المنظمات المشاركة.
وذلك مما ٌقال أن  SAJتعتقد بوجود  GLTلوالءات تسببت فً غرف مجلس  NNAIIالستجوابه فً بعض األحٌان ،لوقوع مؤسف
وضار .وسٌناقش هذا مطوال فً قسم الحق.
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VI 10
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 5.3ال ٌتم استخدام  TLGعلى النحو المقصود
السؤال :هل تعتبر  GLTفعالة فً تحقٌق أهدافها على النحو المحدد فً المادة -11أ ،القسم  2من لوائح NNAII؟
ال لم نتمكن من العثور على أي أدلة على أن الدعوات الرسمٌة لـ  GLTقد وقعت .تعتبر وظٌفة االتصال مع  W3Cو IGJNوITU-T
غٌر فعالة إلى حد كبٌر .ونحن نعتقد أن االتصال مع هذه المنظمات (وغٌرها) ٌتم إنجازه أفضل من خالل آلٌات أخرى.
نظرا لنضوج  ،NNAIIتم اتخاذ قرارات سٌاسٌة دفعت بشكل مطرد من المجلس إلى تشٌٌد السٌاسة ،وهً التً تنتمً إلٌها .إدخال
المشورة الفنٌة على مستوى المجلس ٌجعل األمر فً الواقع أكثر صعوبة للحفاظ على هذا النموذج ،وخلق فرصة غٌر مرغوب فٌها
لكسب التأٌٌد على مستوى المجلس فً المقابل ضمن الهٌاكل السٌاسٌة.
السؤال :هل تعتبر  W3Cو IGJNو ITU-Tالمنظمات الصحٌحة التً ٌجب تمثٌلها فً GLT؟
وجد العدٌد من الخاضعٌن للمقابلة التعارض بشأن أن هٌئة المعاٌٌر الخاصة بكل منطقة  IGJNتعتبر جزء من بناء  GLTبٌنما ال تمثل
مناطق أخرى فً هذا السبٌل .ترى  SAJأن عضوٌة  IGJNتثٌر قلقا ألنها تطمس الخط الفاصل بٌن الهٌئة االستشارٌة الفنٌة الخالصة
وهٌئة تمثل المصالح اإلقلٌمٌة .ترٌد  SAJأن تكون واضحة فً أننا لٌس لدٌنا أي دلٌل على سوء استعمال أو إساءة ،بل أننا نوضح عدم
االتساق فً تصمٌم  .GLTإذا كانت  GLTهٌئة تمثٌلٌة ،عندئذ ٌنبغً تمثٌل جمٌع المناطق بالتساوي .إذا كانت هٌئة استشارٌة فنٌة،
فٌنبغً أال تتضمن أي من أعضاء المنطقة المحددٌن .فً الشكل الحالً ،ال ٌوجد لدى  GLTأي دائرة طبٌعٌة للتمثٌل أو تجمع من أي
نوع.
هناك وفر ة من هٌئات المعاٌٌر اإلقلٌمٌة فً العالم ،ولذلك فمن غٌر الواضح سبب حصول أوروبا على مقعد بٌنما لم تحصل مناطق أخرى
على مثل هذا المقعد .ومن غٌر الواضح أٌضا مدى تداخل منطقة موضوع  IGJNمع  .NNAIIونحن نعتقد أن عضوٌة  IGJNفً
 GLTتارٌخٌة أكثر من المفٌد إلحدى المنظمات.
تعتبر  W3Cو IABبالتأكٌد منظمات مختصة التً ٌنبغً على  NNAIIأن ٌكون لها معها عالقة رسمٌة .وسوف تناقش عالقة
 NNAIIمع  ITU-Tمناقشة مطولة فً قسم الحق.
السؤال :هل ٌنبغً أن تضاف هٌئات المعاٌٌر اإلقلٌمٌة األخرى إلى GLT؟
تفتح هذه المسألة مشكلة "منحدر زلق" بالنسبة لـ  .NNAIIوكما ٌقول المثل :جمال المعاٌٌر هو أن هناك الكثٌر لالختٌار من بٌنها .فتح
 GLTلعضوٌة هٌئة معاٌٌر إقلٌمٌة إضافٌة سٌفتح على األرجح سٌل من "لو كانت س ثم لماذا لم تكن ص؟" الحجج التً ستكون مدمرة
وهدامة.
التوصٌة رقم  :3إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفانظر فً رفع تمثٌل المنطقة المحددة من  ،GLTوخاصة .IGJN

السؤال :هل ٌنبغً أن تضاف منظمات أخرى فً العام إلى GLT؟
الحظ العدٌد من أصحاب الطلبات أن  NIIIواتحاد الٌونٌكود قد تكون إضافات مناسبة لـ  .GLTأوصى العدد القلٌل من المتقدمٌن
بالطلبات بمراعاة  ANAو .AIJNتعتقد  SAJأنه بالنظر إلى العمل الجاري الحالً لـ  ،NNIIفإذا استمر بناء  ،GLTباإلضافة إلى
اتحاد الٌونٌكود سٌكون األنسب ،والروابط بٌن  NNAIIواتحاد الٌونٌكود ٌعتبر محدودا بما ٌكفً لتجنب مشكلة منحدر زلق.
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التوصٌة رقم  :4إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفانظر فً دعوة اتحاد الٌونٌكود للمشاركة.

السؤال :ما هً العناصر ،إن وجدت ،التً حالت دون التحقٌق الكامل ألهداف GLT؟
ال ٌتم استخدام  GLTعلى النحو المقصود )1( :لم ٌتم تلقً تكلٌف رسمً من المجلس؛ (ٌ )2منع من تقدٌم استباقً فً كثٌر من
المجاالت؛ و ( )3األداة المساعدة لمنظمات  GLTفً التنسٌق مع  NNAIIمن خالل بناء  GLTموضع شك.
السؤال :ما هً التدابٌر الهٌكلٌة والتشغٌلٌة التً ٌمكن تصورها لتعزٌز فعالٌة GLT؟
تشعر  JASأن رفع الحظر المفروض على مشورة  GLTاالستباقً إلى المجلس بشكل فعال من شأنه أن ٌخلق مجموعة ضغط تحت
غطاء هٌئة استشارٌة فنٌة .ولذلك ،نحن ال نوصً بأن ٌتم إزالة القٌود المفروضة على المشورة االستباقٌة.

 5.4لم ُترد امتٌازات مشاركة حكم  NNAIIمن قبل منظمات GLT
وجدت  SAJأنه من المستغرب وغٌر النمطً عدم تبادل أٌا من منظمات  GLTالمتٌاز مشاركة الحكومة بأن  NNAIIقد منحت من
خالل آلٌة  .GLTونعتقد أن هذا أٌضا بمثابة قطعة أثرٌة من الماضً عندما كانت منظمة  NNAIIمنظمة مختلفة جدا .نحن نعتقد بقوة
أن امتٌازات المشاركة على أعلى مستوى  -المشاركة فً المجلس ٌ -نبغً وٌجب أن ٌكون متبادلة لتكوٌن عالقات الند بشكل فعال.
التوصٌة رقم : 5إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفانظر فً تبادل شرط مشاركة منظمات .GLT

 5.5مراقبو مجلس  GLTمحرومون بمدد إجبارٌة لمدة سنة
أشار غالبٌة الخاضعٌن للمقابلة واستعراض المجلس إلى أن استمرار مجلس ٌ NNAIIعتبر بمثابة قضٌة .حتى مع المد التً تستمر
عال
ثالث سنوات ،فإن منحنى التعلم الهام الكبٌر مع انخفاض معدل إعادة التعٌٌن تارٌخٌا لترشٌح مدٌرٌن للجنة المختارة ٌخلق مستوى ٍ
من رأي مدٌر  SAJوهً نسبة عالٌة بشكل غٌر مقبول من الزٌادةٌ .عتبر مراقبون  GLTالذٌن تم تعٌٌنهم محرومون بسبب المدة
اإلجبارٌة التً تمتد سنة مع إمكانٌة إعادة التعٌٌن المحدودة 11.هذا ٌجعل من الصعب للغاٌة بالنسبة لمدٌر  GLTالمعٌن أن ٌكون مساهما
بمغزى إلى المجلس.
ٌقال أن تمدٌد تعٌٌنات مجلس  GLTتنطوي على عدد من األجزاء المتحركة .وفً الوقت الحاضرٌ ،تم تحدٌد مقعد بالتناوب مؤسسً لمدة
ثالث سنوات ،مما ٌجعل من المستحٌل االستمرار.
التوصٌة رقم  :6إذا لم ٌتم تفكٌك  ،GLTفاسمح لمنظمات  GLTبانتخاب المجلس بشكل جماعً لمدة ثالث سنوات.
وهذا من شأنه وضع المدٌر المعٌن  GLTعلى قدم المساواة مع بقٌة أعضاء مجلس اإلدارة وإعطائهم فرصة لٌكون مساهماٌ .نبغً
مالحظة أن هذه التوصٌة ال ٌجب أن تنظر فً الفراغ كما هو متعلق بشدة مسألة األجل لمناقشات وتوصٌات الحقة ،وٌجب أن ٌعطى
مزٌد من الرعاٌة لتصمٌم آلٌة الترشٌح والتصوٌت لضمان األداء الوظٌفً واإلنصاف.

 5.6تتضرر  ICANNبسبب تضارب المصالح وعدم وضوح دور أعضاء GLT
الحظ تقرٌبا جمٌع الخاضعٌن للمقابالت مخاوف بشأن مشاركة  ITU-Tفً  .GLTالقضٌة األساسٌة هً واحدة من وضوح الدور :عندما
ٌجلس ممثل  ITU-Tفً مقعد مراقب المجلس المعٌن  ،GLTفهل ذلك الفرد بـ ٌ NNAIIعنً بشأن أفضل مصالح  ،NNAIIأو
 ITU-Tمع أفضل ممارسات  ITU-T؟ ٌنتقل السؤال من غٌر الواضح إلى الضعٌف للغاٌة عندما ٌكون المراقب موظف بـ ،أو بموجب
عقد مع المنظمة المتنافسة .ترى  SAJأنه من المستحٌل تصحٌح تضارب المصالح فً مثل هذا السٌنارٌو ولكن ال ترى بدٌال إلزالة
فعلٌة أو متصورة للمنافسٌن من المجلس االئتمانٌة.

 11مشٌرا إلى أن مقاعد التناوب من خالل ثالث منظمات؛ وأن أقرب فرصة ممكنة إلعادة التعٌٌن ستتم فً غضون ثالث سنوات.
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أي سٌنارٌو حٌث أن والء األفراد فً غرفة المجلس عبارة عن مجموعات غٌر واضحة فً الحركة لمجموعة من األنشطة غٌر
المرغوب فٌها "لحل" هذه القضاٌا .لدى  SAJبعض األدلة على أن مثل "جولة العمل" التً قد حدثت فً الماضً كنتٌجة مباشرة لهذا
الوجود فً قاعة المجلس .نجد أنه فً أحسن األحوال الصعبة ٌكون للمنافس دورا هاما فً حكم  NNAIIالمنصوص علٌه فً اللوائح
ونالحظ مرة أخرى أن  NNAIIلٌس لها دور فً حكم منظمة .GLT
ٌمكن للقلٌلٌن االحتجاج بأن  NNAIIوٌ NGIتنافسون أحٌا2ا فً الوقت الحاضر ،ال ٌنظر إلى منظمات  GLTاألخرى كمنافسٌن
 ،NNAIIلذلك تم توجٌه هذا القلق تحدٌدا فً  .ITU-Tومع ذلك ،تعتقد  SAJأن هذا عرض من أعراض مشكالت أكبر من الحكم:
عدم وضوح دور مراقب المجلس والطبٌعة غٌر النمطٌة لبناء  ITU-T .GLTهً قلق حاضر ،ولكن أي من مشاركً ٌ GLTمكنه
القلق فً الحاضر والمستقبل .إذا لم ٌتم حل ٌ ،GLTجب إعادة هندستها لمعالجة هذه المسألة بشكل منتظم.
ترى  SAJأن هذا الموضوع خطٌر وهام وٌجب أن تعالجه  .NNAIIغٌاب قرار بشأن هذه المسألة ،سٌضطر مجلس  NNAIIلتجنب
أو تأجٌل المحادثات الحاسمة ،أو لجزء .هذا هو خطر شدٌد وتضر لـ .NNAII
التوصٌة رقم  :7معالجة مسألة الوضوح لجمٌع أدوار االتصال ،بما فً ذلك  .GLTتحدد بوضوح واجب الوالء إلى  NNAIIلتبادل
عضو المجلس الضمنً الكامل ،أو نقل مكاتب اتصال من خارج المجلس الكامل إلى الطاقة االستشارٌة غٌر االئتمانٌة.
التغٌب الواضح لواجب الوالء إلى  ،NNAIIخٌار واحد وهو بمثابة الهٌكل الدوري لإلحاطة المتبادلة حٌث ٌدعى اتصال  GLTإلطالع
مجلس  NNAIIحول أنشطة منظمات  GLTواتصال  GLTواالطالع على أنشطة  .NNAIIتشٌر  JSAإلى أن عالقات االتصال
الفعالة تتطلب نادرا قدرة أحد أعضاء المجلس؛ وأن اإلحاطات المتبادلة التً غالبا ما تكون أكثر فعالٌة بكثٌر ألنها ال تقدم الصراع
المستمر من مخاوف الفائدة وعلى األرجح أعلى بكثٌر إشارة إلى نسبة الضوضاء فً السماح للمنظمات على نحو فعال بالتركٌز على
موضوعات حٌث ٌكون االتصال ضروري.
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 6الردود المؤسسٌة
(إلدراجها فً التقرٌر النهائً)
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 7المصادر
(ٌتضمن مقابالت مقررة)

مجهول ()n=1
ستٌف كروكر
فرانسٌسكو دا سٌلفا
بٌتر دٌنجٌت ثراش
تشاك غومٌز
رٌتشارد هٌل
دنٌس جٌنٌنغز

شٌرٌل النغدون-أور
توماس روٌسلر
جورج سادوسكً
جون سوٌنٌن
فرناندو سورٌانو
رٌتشارد ثاواٌتس
بول توومً

JAS Communications LLC
http://www.jascommunications.com
صفحة18
‐‐ مشروع مناقشة عامة ‐‐ 1#

