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 ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:تمت 
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الجدیدة، وتألفت من جمیع األعضاء أصحاب  gTLD، شّكل مجلس اإلدارة لجنة برنامج نطاقات 2012أبریل  10مالحظة: في 
 الجدیدة. وقد تم منح اللجنة جمیع gTLDالحق في التصویت في المجلس ولیس لدیھم مصالح متعارضة فیما یخص برنامج نطاقات 

 تجاه تضارب ICANNالصالحیات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القیود التي یضعھا القانون، ونظام التأسیس ولوائح أو سیاسیة 
الجدیدة.  gTLDالمصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضایا التي قد تنشأ فیما یتعلق ببرنامج نطاقات 

 .gTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/newتم تحدید النطاق الكامل لسلطة اللجنة في میثاقھا على 

 21عبر الھاتف في  ICANNالجدیدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع اعتیادي للجنة برنامج نطاقات 
 م بالتوقیت العالمي المنسق. 01:00في تمام الساعة  2015أغسطس 

 كان رئیس مجلس اإلدارة، شیرین شلبي، ھو من دعا فوًرا لعقد ھذا االجتماع.

وباإلضافة إلى الرئیس شارك األعضاء اآلتیة أسماؤھم في االجتماع كلھ أو جزء منھ: رینالیا عبد الرحیم، وفادي شحاتة 
، و ستیف كروكر (رئیس مجلس اإلدارة)، وكریس دیسبین، وأشا )ICANN(الرئیس والمدیر التنفیذي، منظمة 

 ھیمراجاني، وماركوس كومر، وبرونو النفین، وإیریكا مان، وغونزالو نافارو، وجورج سادوسكي، ومایك سیلبیر.

 غیر مصوت للجنة. ، بصفة عضو ارتباط)GACوكان من بین الحضور توماس شنیدر (عضو ارتباط 

 وي وو.-فیما اعتذر عن الحضور كل من راي بلزاك، وكیو

 األمین العام: جون جیفري (المستشار واألمین العام).

 التنفیذیین الحاضرین في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ فھم: أكرم عطا هللا (رئیس قسم ICANNأما طاقم عمل ومدراء 
وب (منسق دعم مجلس اإلدارة)؛ ومیشیل برایت (مدیر محتوى دعم مجلس اإلدارة)؛ وآالن النطاقات العالمیة)؛ ومیجان بیش

غروغین (المسئول التنفیذي لالمتثال بالعقود)؛ ودان ھالوران (نائب المستشار العام)، وجیمي ھیدالند (نائب رئیس شعبة 
 (مدیر محتوى دعم مجلس اإلدارة)؛ وسایروس نامازي قسم النطاقات العالمیة)؛ وفینشیاني كوینیغسفیلد –البرامج اإلستراتیجیة 

؛ وإیریكا راندیل (كبیر مستشارین)؛ )GAC؛ وأولوف نوردلینج (مدیر رئیسي لعالقات )DNS(نائب رئیس إشراك صناعة 
 إدارة النطاقات العالمیة). -وإیمي ستاثوس (نائب المستشار العام)؛ وكریستین ویلیت (نائب رئیس شعبة العملیات 

 .2015أغسطس  21الجدیدة، والذي انعقد في  gTLDا ھو محضر اجتماع لجنة برنامج ھذ

 جدول أعمال الموافقة: .1

 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 

 جدول األعمال الرئیسي: .2
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 الصادر في بوینس آیرس GACبیان  .أ 

 الجدیدة gTLDنامج نطاقات إنھاء لجنة بر .ب 

 DOCTORتوصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة فیما یخص نطاق . .ج 

 جدول أعمال الموافقة: 

 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 

للموافقة. اقترحت آشا  2015یونیو  21یونیو و  6قدم الرئیس محاضر االجتماعات المنعقدة في 
 GACحول تنفیذ مشورة  2015یونیو  6ھیمراجاني مراجعة المناقشة المضمنة في محضر اجتماع 

 . واقترحت آشا أن تذكر المحاضر مناقشة اللجنة حول الفروقات بین نسخة التزامDOCTORبشأن 
) 3-15رقم ( Brice Trail) المقترحة في طلب إعادة النظر من طرف PICحة العامة (المصل

 والنسخة األصلیة من التزام المصلحة العامة المقترح. واتخذت اللجنة اإلجراء التالي باإلجماع:

الجدیدة  gTLD) موافقة لجنة برنامج نطاقات NG01.2015.08.21تقرر بموجب القرار رقم (
)NGPC 2015یونیو  21و  2015یونیو  6محاضر اجتماعاتھا المنعقدة في ) على. 

. إال أنھ لم NG01.2015.08.21صّوت جمیع األعضاء الحاضرین في اللجنة لصالح القرار 
 یتسنى تصویت كل من راي بلزاك وكیو واي على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 الصادر في بوینس آیرس GACبیان  .أ 

الصادر في بوینس آیرس  GACبدأت اللجنة المناقشات حول كیف ستسجیب للبیان الرسمي للجنة 
الجدید بما  gTLD. وقد تطرق البیان لمجموعة من المواضیع المتعلقة ببرنامج 2015في یونیو 

 الجدیدة وحمایات أسماء ومختصرات المنظمات الحكومیة الدولیة. gTLDsفي ذلك ضمانات 

 GACھیدلوند محتویات بیان بوینس آیرس، وذكر أنھ في البیان، فقد أصدرت  استعرض جیمي
الجدید. على سبیل المثال، یذكر  gTLDبعض "التوصیات" المتعلقة بالقضایا ذات الصلة ببرنامج 

) PICقائمة بأمثلة اللتزامات المصلحة العامة ( NGPC"توصي بأن تنشئ  GACالبیان بأن 
لتحقق من صحة المعلومات األساسیة لتعریف النطاقات في المستویات الموصى بھا والمرتبطة با

عالیة التنظیم التخاذھا نموذجاً." وقد ذكرت اللجنة أن صیاغة بیان بوینس آیرس مختلفة عن 
بالخصوص "تنصح" اللجنة (أو مجلس اإلدارة) باتخاذ  GACصیاغة البیان السابق حیث كانت 

داخلیة العملیة التي یجب من خاللھا على مجلس اإلدارة اعتبار بعض اإلجراءات. وتحدد اللوائح ال
قصدت بأن على اللجنة اعتبار توصیاتھا بشكل  GAC، وقد اعتبرت اللجنة أن GAC"مشورة" 

 مختلف عن مشورتھا.

قد ال تكون قصدت بأن یكون ھناك اختالف متعمد حین  GACوقد ذكر توماس شنایدر أن 
حت". اقترح كریس دیسبین أن تؤجل اللجنة النظر المعمق في استخدمت لفظ "أوصت" بدل "نص

حول كیف یجب فھم لغة بیان بوینس آیرس.  GACالبیان إلى أن تحصل اللجنة على توضیح من 
، كما اقترح توماس أن توجھ GACواقترح ستیف كروكر أن على اللجنة أن تطلب توضیحاً من 

 .GACاللجنة خطاباً رسمیاً للجنة 
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رسمیاً لطلب التوضیح حتى تتمكن اللجنة  GACوبعد المناقشة، فقد قررت اللجنة أنھا ستخاطب 
بطریقة أفضل من فھم كیف یجب علیھا أن تعتبر بنود بیان بوینس آیرس. ووافقت اللجنة على 

 .GACمناقشة بیان بیونس آیرس بعد الحصول على توضیح من 

المرتبطة  gTLDلمجتمع حول ضمانات سالسل وناقشت اللجنة أیضاً مراسلة من عضو من ا
بالقطاعات عالیة التنظیم. واستعرض الرئیس وأكرم عطا هللا المقترحات الواردة في المراسلة، والتي من 

 المرتبطة بالقطاعات عالیة التنظیم. gTLDلجنة مراجعة لسالسل  ICANNضمنھا توصیة بأن تنشئ 

اسلة أثارت اعتبارات السیاسة التي یجب أن تكون وذكرت رینالیا عبد الرحیم وكریس أن المر
. كما اقترحت gTLDsبخصوص ضمانات  GNSOجزءاً من مناقشات أوسع للمجتمع في 

رینالیا أیضاً أنھ یجب على أي مناقشة للمجتمع حول الموضوع بالخصوص أن تجمع مدخالت من 
المستھلكین النھائیین. وقد وافق  المستخدمین النھائیین، وھذا ألن الضمانات في النھایة ستؤثر على

جورج سادوسكي وذكر أن توعیة المستخدمین النھائیین مھمة نظراً ألن عملیة تطویر السیاسة 
تتوجھ لتكون ممثلة بشكل أكبر من طرف األطراف المتعاقدة وغیرھم من ذوي االھتمامات 

یدة وأن التوصیات یجب المتخصصة. وذَكر مایك سیلبر اللجنة بأن المراسلة تمثل وجھة نظر وح
أن یتم النظر فیھا مع وجھات النظر األخرى في المجتمع بشأن الضمانات. ووافقت اللجنة على 

 للنظر فیھا. GNSOالسابقة حول الضمانات إلى مجلس  ALACتمریر المراسلة مع بیانات 

ع وطلب الرئیس أیضاً تحدیث حالة من طرف أكرم حول المناقشات المنعقدة خالل اجتما
ICANN  في سنغافورة بین أعضاء اللجنة وأعضاء متعددین من اللجان االستشاریة ومجموعات

أصحاب المصلحة بشأن الضمانات للسالسل المرتبطة بالقطاعات عالیة التنظیم. وقد عرض أكرم 
 التطور الجاري في الصناعة وذكر أنھ سیتم تقدیم ملخص إضافي للجنة في اجتماع الحق.

 الجدیدة gTLDنامج نطاقات إنھاء لجنة بر .ب 

واصلت اللجنة مناقشاتھا بشأن ھل حان وقت البدء في التخطیط إلنھاء نھائي للجنة برنامج نطاقات 
gTLD  الجدیدة كلجنة تابعة لمجلس اإلدارة. وناقشت اللجنة كیف یمكن التعامل مع تضارب

المصالح إذا تم عرض بعض المواضیع على مجلس اإلدارة للنظر فیھا، وأیضاً إذا ما كان یجب 
 تغییر موعد اجتماع مجلس اإلدارة إذا تم حل اللجنة.

إنھاء اللجنة خالل االجتماع السنوي العام في  كما ناقشت اللجنة الخطوات الموالیة للسیر قدماً في
دبلن، وتم تسجیل أنھ سیتم التعامل مع الموضوع من طرف لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ثم في 

 النھایة من طرف مجلس اإلدارة بمجملھ التخاذ إجراء.

 DOCTOR.توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة فیما یخص نطاق  .ج 

) التي تنص BGCبخصوص توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (واصلت اللجنة نقاشاتھا السابقة 
مجدداً بمراجعة التنفیذ المقترح اللتزام المصلحة العامة لنطاق المستوى  NGPCعلى "قیام 

." وقد كانت 2015فبرایر  12الصادر في  NGPC، وبإعادة تقییم حكم DOCTOR.األعلى 
 Brice Trail, LLCالمرسل من طرف شركة  3-15استجابة لطلب إعادة النظر  BGCتوصیة 

وھي أحد مقدمي الطلبات المتنافسین على نطاق  -.) Donuts Inc(وھي وحدة تابعة لمؤسسة 
 .DOCTORالمستوى األعلى 

 Briceوقد نظرت اللجنة فیما إذا كان ستعتمد أم ال المقترح الوارد في طلب إعادة النظر من قبل 
Trail ل بتقدیم وثیقة إثبات "طبیب ممارس شرعي" فقط إذا كان المسجل والقاضي بمطالبة المسج

یقدم نفسھ للعموم على أنھ طبیب ممارس. وسیتم تنفیذ ھذه التوصیة عبر إضافة التزام مصلحة 



. وسیمكن اعتماد ھذا المقترح الممارسین DOCTOR) إضافي إلى اتفاق تسجیل PICعامة (
 .DOCTORمستوى األعلى غیر األطباء من تسجیل أسماء في نطاق ال

وأثار كل من آشا ھیمراجاني وجورج سادوسكي تساؤالت حول كیف سینفذ مقدم الطلب التزام 
، مثل ھل سیثبت مقدمو الطلبات و/أو إثبات صحة أوراق االعتماد لألطباء PICالمصلحة العامة 

طبیة. واتفق  الممارسین وكیف سیتعامل مقدمو الطلبات مع تسجیل من طرف شركة لدیھا ممارسة
الموظفون على جمع معلومات إضافیة من طرف مقدمي الطلبات لإلجابة عن أسئلة اللجنة حول 

 اإلضافي. PICتنفیذ التزام المصلحة العامة 

المراجع،  PICلالتزام المصلحة العامة  GACوسألت رینالیا عبد الرحیم عن كیف ستنظر 
 BGCتقصد اللجنة التعامل مع توصیة لشرح كیف  GACوناقشت اللجنة إرسال رسالة إلى 
 .DOCTORالمتعلقة بنطاق المستوى األعلى 

وعلق غونزالو نافارو بأن ھذا الموضوع تمت مناقشتھ في فرص عدیدة من طرف اللجنة، كما 
 حث اللجنة على التوصل لقرار نھائي في الموضوع في أقرب وقت ممكن.

 وبھذا طلب الرئیس اختتام االجتماع.
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