
 

 الجديدة gTLDلجنة برنامج  -محاضر اجتماعات 
 2012سبتمبر  12

 الجديدة gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 

 
 

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 
  gtld-new-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-(باإلنجليزية) من:

 en.htm-12sep12 
 
 

الجديدة، الذي يتألف  gTLD، أنشأ المجلس لجنة برنامج نطاق 2012أبريل  10مالحظة: في 
من جميع األعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما 

وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة بالمجلس (مع  الجديدة. gTLDيخص برنامج نطاق 
تجاه تضارب  ICANNمراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية 

المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق 
نطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على تم تحديد ال الجديدة. gTLDببرنامج نطاق 

gTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/new. 
 

سبتمبر  12بتاريخ  ICANNالجديدة الخاص بمجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع لجنة برنامج 
 مساًء بالتوقيت المحلي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. 05:00في تمام الساعة  2012

 
 وكانت شيرين شلبي رئيس اللجنة قد دعت لعقد هذا االجتماع.

 
وباإلضافة إلى الرئيس، شارك المديرون اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: 

نافارو، وراي بيلزاك، وآر.  أكرم عطاهللا، وكريس ديسيبان، وبيل غراهام، وإيريكا مان، وغونزالو
 راماراج، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وجوديث فازكويز وكو واي وو.

 
كأعضاء غير  TLGوتوماس روسلر، ممثل  IETFكما حضر كل من توماس نارتين، ممثل 

 مصوتين في اللجنة.
 

 GACفورتي وهيثر درايدن، ممثل -وكان من بين الحضور فادي شحاتة، وأولجا مادروجا
 كمراقبين غير أعضاء.

 
 .2012سبتمبر  12الجديدة، والذي تم في  gTLDيعد هذا تقريًرا مبدئًيا الجتماع لجنة برنامج 

 عمليات الحماية المعززة ألسماء اللجنة األوليمبية الدولية والصليب/الهالل األحمر .1

حول ثالث  GACقد تلقت مشورة من  ICANNقام كيرت بريتز بطرح الموضوع، موضًحا أن 
يتعين علين توفير الحماية في المستوى األعلى والمستوى  ICANNنقاط في هذا الموضوع، وبأن 

وقام كيرت بسرد سجل األعمال  الثاني ألسماء كل من اللجنة األوليمبية الدولية والصليب األحمر.

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-12sep12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-12sep12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD


 الجديدة gTLDالتقرير التمهيدي للجنة برنامج 
 2012سبتمبر  12

 2من  2صفحة 
 

وى على هذا الموضوع، بما في ذلك توصيات فريق صياغة في المست GNSOالتي تمت داخل 
 ولم يتم إصدار التوصيات فيما يتعلق بعمليات الحماية من المستوى الثاني حتى اآلن. األعلى.

 GNSO، وICANNوأوضح كيرت بأن اللجنة األوليمبية الدولية والصليب األحمر على اتصال بـ 
الضغوط الحساسة من ناحية الوقت حول ذلك تتمثل في مراجعة عمليات  حول هذه المشكلة. GACو
 gTLDحماية من المستوى الثاني بحيث أنه إذا تم اعتمادها، فسيتم تطبيقها قبل تفويض نطاقات ال

بخصوص إمكانية حماية بعض األسماء  GNSOوهناك توصية بطلب مشورة محدد من  الجديدة.
 .TLDفي المستوى الثاني أم ال من خالل إضافتها إلى قائمة األسماء المحفوظة داخل اتفاقيات 

الجديدة بمراجعة قرار مقترح وأشارت إلى بعض المخاوف  gTLDذلك قامت لجنة برنامج ثم بعد 
 gTLDكما أوضحت لجنة برنامج  .GNSOبأن القرار المقترح لم يحدد الطلب الصحيح إلى 

 الجديدة بأن الحيثيات لم يتم صياغتها حتى اآلن للقرار المقترح.

قرار على مدار اليوم التالي، باإلضافة إلى وقد أعرب كريس ديسيبان عن وجوب تعديل هذا ال
 صياغة حيثيات مقترحة لهذا القرار، وتعميم ذلك على اللجنة لمراجعته.

في  ICANNوأوضح الرئيس أهمية اتخاذ هذا القرار قبل عقد اجتماع تورنتو، إلتاحة الفرصة أمام 
حول هذا الموضوع، باإلضافة إلى التزام بتوفير مزيد من المعلومات في  GACالرد على نصيحة 

 .GNSOبعد االستماع إلى  2013بداية 

 وبهذا طلب الرئيس اختتام االجتماع.


	1. عمليات الحماية المعززة لأسماء اللجنة الأوليمبية الدولية والصليب/الهلال الأحمر

