
 

 محضر االجتماع -الجديدة  gTLDلجنة برنامج 
 2013فمبر نو 20

 الجديدة العادي gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 
 

 
 والموثوق األصلي النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العديد إلى الوثيقة هذه ترجمة تمت

 :من) باإلنجليزية(
-20nov13-gtld-new-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes

en.htm  
 
 

الجديدة، وتألفت من  gTLD، شكل المجلس لجنة برنامج نطاقات 2012أبريل  10مالحظة: في 
جميع األعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص 

وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة  الجديدة. gTLDبرنامج نطاق 
تجاه تضارب المصالح)  ICANNيضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية القيود التي 

لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاق 
gTLD .تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على  الجديدة

11TUgTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/newUT. 
 

وذلك في  ICANNالجديدة ضم مجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع عادي للجنة برنامج 
 بالتوقيت المحلي. 16:45في تمام الساعة  2013نوفمبر  20بيونيس آيريس، األرجنتين، في 

 
 ، شيرين شلبي، هو من دعا فوًرا لعقد هذا االجتماع.كان رئيس مجلس اإلدارة

 
وباإلضافة إلى الرئيس شارك األعضاء اآلتية أسماؤهم في كل أو جزء من االجتماع: فادي شحاتة 

، وكريس ديسبين، وبيل غراهام، وأولجا مادروجا فورتي، )ICANN(الرئيس والمدير التنفيذي لـ 
  بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وكو وي وو.وإيريكا مان، وجونزالو نافارو، وراي 

 
) بصفة عضو غير مصوت في اللجنة. IETFوكان من بين الحضور جون سوينينن (منسق 

 ) وهيذر درايدين. TLGواعتذر عن الحضور كل من فرانسيكو دا سيلفا (ممثل 
 

 السكرتير العام: جون جيفري (المستشار والسكرتير العام).
 

التنفيذيين الحاضرين في االجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم:  ICANNل ومدراء أما طاقم عم
، ميشيل برايت (مدير دعم مجلس اإلدارة)، آلين غروغين (GDDأكرم عطا هللا (الرئيس، 

(مستشار التعاقد الرئيسي)، دان هاورين (نائب المستشار العام)، جيمي هيدالند (مستشار الرئيس/ 
)، كيفين كرويسير (المستشار الرئيسي)، إليزابيث لي (المستشارة الرئيسية)، المدير التنفيذي

، كارين بيريست (المديرة الرئيسية لدعم )DNSسايروس نامازي (نائب الرئيس، إشراك صناعة 
مجلس اإلدارة)، إيريكا رانديل (مستشارة)، إيمي ستاثوس (نائبة المستشار العام)، وكريستين 

  ).gTLD، عمليات ويليت (نائب الرئيس
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-20nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-20nov13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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 ل أعمال الموافقة جدو .1
 

قام رئيس المجلس بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة وطلب التصويت. قدم كريس 
 ديسيبان اقتراًحا وأثنى جورج سادوسكي على القرار. 

 
 ثم اتخذت اللجنة اإلجراء التالي:

 
على محاضر الجلسات  NGPC)، موافقة NG01.2013.11.20تقرر بموجب القرار رقم (
 .2013نوفمبر  5أكتوبر و 7الجديدة المنعقدة في  gTLDالجتماعات لجنة برنامج 

 
. وتم NG01 2013.11.20صوت جميع األعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار 

 تنفيذ القرار.

 جدول األعمال الرئيسي .2

 تقرير بشأن قرارات الخبراء فيما يخص اعتراض إرباك السالسل  .أ 
 

 النظر في طلب النظر بهذا البند لمزيد من المناقشة في اجتماع الحق.أرجأت اللجنة 

 VIN.و WINE.حول  GACمشورة  .ب 
 

لتنسيق الحوار بين األطراف غير  ICANNقدم الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تحديًثا حول جهود 
أوضح دور و VIN.فيما يتعلق بإجراءات الحماية المحتملة لسلسلة  VIN.الحكومية والمتقدم بطلب 

ICANN  المحدود في الحوار، منوهاً بأنICANN  ستوفر مساحة لالجتماع والفرصة لكي يشارك
  األطراف في الحوار.

 
علق كريس ديسبين بأنه ينبغي أن يشمل الحوار مزارعي كروم النبيذ من الدول غير األوروبية، 
بينما اقترحت إيريكا مان أن المسألة هي ما إذا كان الحل الذي سيتم التوصل إليه سيناسب منتجي 

 النبيذ في أجزاء أخرى من العالم. 
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ات بتلك النقاشات، وأوصى بأن يكون دور رد كريس بأنه سيكون من غير الالئق أن تتدخل الحكوم

 اللجنة محدوداً والتعامل معها بحرص. 
 

مواصلة تنسيق الحوار إذا وافقت األطراف على  ICANNأوضح غونزالو نافارو أنه ينبغي على 
ذلك، واتفقت إيريكا بالرأي بأنه ينبغي على اللجنة االنتظار لرؤية الحل المقترح الذي سيتوصل إليه 

أال تشارك في الحوار أو تصر  ICANN. علقت أولغا مادروغا فورتي بأنه ينبغي على األطراف
 على إجراء مثل هذا الحوار. 

 
ونوه غونزالو بأنه في بعض األجزاء من المجتمع، قد يكون الحل التجاري للمسألة مقبوالً، ولكن مثل 

 قيات التجارية. هذا الحل قد ال يحل المسألة السياسية المعقدة التي تتخطى االتفا
 

نوه بيل غراهام وإيريكا وغونزالو للطبيعة الهشة للمسألة نظراً لوجود مصالح متضاربة، وشددوا 
على بعض المخاطر المحتملة لعدم مشاركة الحكومات في الحوار. علق بيل بأنه سيكون على اللجنة 

 في نهاية المطاف.  GACاتخاذ قرار حول مشورة 
 

ورتي ما إذا كان تنسيق الحوار ال يتسق مع العمليات المحددة من قبل دليل سألت أولغا مادروغا ف
 مقدم الطلب، وقدم المستشار والسكرتير العام نظرة عامة حول ما تم التفكير به في دليل مقدم الطلب. 

 
ماعية نوه مايك سيلبر بأنه ينبغي األخذ بعين االعتبار مستقبالً النظر في تأثير السماح باالتفاقيات الج

بين األطراف الخاصة لحل مثل هذه المسائل التي يواجهونها على المنفعة العامة أو النظام التركيبي 
 لإلنترنت. 

 
 WINE.فيما يتعلق بسالسل  GACنظرت اللجنة بالخطوات التالية المحتملة لتناول مشورة 

ثر على ضوء أية مشورة ، والتزم رئيس اللجنة بمواصلة مراقبة المسائل والنظر بالمسألة أكVIN.و
 في بيانها الرسمي في بيونيس آيريس. GACإضافية قد تصدرها 

 

 Tencent Holdings Limited، 12-13طلب إعادة النظر رقم  .ج 
 

، منوهاً بأن 12-13قدم الرئيس إلى اللجنة نظرة عامة عن معلومات الخلفية بشأن طلب إعادة النظر 
 ب إعادة النظر.لجنة حوكمة مجلس اإلدارة أوصت برفض طل

 
تقدم كريس ديسبين بالمقترح وأيده جورج سادوسكي للموافقة على توصية لجنة حوكمة مجلس 

 اإلدارة.
 

ناقشت اللجنة مدى تعقيد معلومات الخلفية التي أثارت طلب إعادة النظر هذا، وطلبات إعادة النظر 
راف في طلب إعادة النظر بشكل عام. قدم كو وي وو بعض معلومات الخلفية اإلضافية حول األط

 لمساعدة اللجنة في مداوالتها.
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علق جورج سادوسكي بأنه ينبغي تنقيح مواد إيجاز اللجنة حول طلبات إعادة النظر لمساعدة اللجنة 
بشكل أفضل على التداول حول المسائل. اتفقت أولغا مادروغا فورتي بالرأي، وقدمت اقتراحاً حول 

 ناول المخاوف. كيفية هيكة مواد اإليجاز لت
 

سأل راي بلزاك ما إذا كان أمام اللجنة موعداً نهائياً التخاذ إجراء حول توصية لجنة حوكمة مجلس 
 اإلدارة. 

 
وطلب الرئيس من الطاقم تنقيح مواد اإليجاز لمساعدة اللجنة على التداول حول المسائل. ووافقت 

 ا التالي. في اجتماعه 12-13اللجنة على النظر بطلب إعادة النظر 
 

 AOB .د 
 

تحدث راي بلزاك عن حاجة اللجنة إلى وضع جدول اجتماعات طويل األمد لتوفير قابلية التنبؤ 
بتواريخ االجتماعات مع مناقشة اللجنة لقائمتها من البنود المفتوحة. كما اقترح راي أن تنظر اللجنة 

كنة. وافق الرئيس على بوضع خطة عمل التخاذ قرار حول البنود المفتوحة إلى أقصى درجة مم
 العمل مع أعضاء اللجنة لوضع جدول اجتماعات منتظم. 

 
 وبهذا طلب الرئيس اختتام االجتماع.
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