
 

 الجديدة gTLDلجنة برنامج  –محضر اجتماعات 
 2012يونيو  27

 الجديدة gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 

 

 

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 
 27jun12-gtld-new-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-)باإلنجليزية( من:

 en.htm 

 
الجديدة، الذي يتألف  gTLD، أنشأ المجلس لجنة برنامج نطاق 2012أبريل  10مالحظة: في 

من جميع األعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت في المجلس وليست لديهم مصالح متعارضة فيما 
يع الصالحيات الخاصة بالمجلس )مع وقد تم منح اللجنة جم الجديدة. gTLDيخص برنامج نطاق 

بخصوص  ICANNمراعاة القيود التي يفرضها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية 
تضارب المصالح( لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما 

اللجنة في ميثاقها على تم تحديد النطاق الكامل لسلطة  الجديدة. gTLDيتعلق ببرنامج نطاق 
gTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/new. 

 
في  ICANNالجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع للجنة برنامج 
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 وكانت شيرين شلبي رئيس اللجنة قد دعت لعقد هذا االجتماع.
 

وباإلضافة إلى الرئيس، شارك المديرون اآلتي أسماؤهم في كامل االجتماع أو في جزء منه: رود 
بيكستروم، وكريس ديسبين، وبيل غراهام، وإيريكا مان، وغونزالو نافارو، وراي بيلزاك، وجورج 

 ير، وجوديث فاسكويز، وكوا واي وو.سادوسكي، ومايك سيلب
 

، كأعضاء غير مصوتين TLGوتوماس روسلر، ممثل  IETFكما حضر توماس نارتين، ممثل 
 في اللجنة.

 
 وقد اعتذر آر. راماراج عن المشاركة في االجتماع.

 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-27jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-27jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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 قدم رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال االجتماع.

 جدول أعمال الموافقة .1

 أيد جورج سادوكي القرارات التالية:قدم راي بيلزاك اقتراًحا و

 وتم التوصل إلى القرارات التالية واعتمادها في جدول أعمال الموافقة هذا:

 الموافقة على محضر اللجنة: .1

 

 gTLD( موافقة لجنة برنامج NG01.2012.06.27تقرر بموجب القرار رقم )
أبريل  10الجديدة المنعقد في  gTLDالجديدة على محضر اجتماع لجنة برنامج 

2012. 

 

 gTLD( موافقة لجنة برنامج NG02.2012.06.27تقرر بموجب القرار رقم )
مايو  6الجديدة المنعقد في  gTLDالجديدة على محضر اجتماع لجنة برنامج 

2012. 
 

 gTLD( موافقة لجنة برنامج NG03.2012.06.27تقرر بموجب القرار رقم )
مايو  29الجديدة المنعقد في  gTLDالجديدة على محضر اجتماع لجنة برنامج 

2012. 
 

 NG02.2012.06.27و NG01.2012.06.27صوت أحد عشر مديًرا لصالح القرارات 
وتم تنفيذ  وتغيب آر. راماراج عن التصويت على هذا القرارات. .NG03.2012.06.27و

 القرارات.

 جدول األعمال الرئيسي .2

 1-12طلب نظر  .1
 

التي أُعدت في  GNSOمذكًرا اللجنة بتوصيات  1-12ظر استعرض الرئيس تاريخ طلب إعادة الن
 2012إبريل  10الجديدة لتلك التوصيات في  gTLD، وبدراسة لجنة برنامج 2012مارس 

وأشار الرئيس إلى أن  وقرارها بعدم إدراج أية تغييرات على دليل مقدمي الطلبات في ذلك الوقت.
وأغلقت فترة التعليق العام على توصيات  .تضمين ذلك المصطلح "في ذلك الوقت" كان له معزى

GNSO  في  1-12وذّكر الرئيس اللجنة أنه تم تلقي طلب إعادة الدراسة  .2012أبريل  14في
 ( الطلب في اجتماعها في بداية يونيو.BGCودرست لجنة حوكمة المجلس ) 2012مايو  10

 

، بما في ذلك عمل GNSOوبناًء على طلب جورج سادوكي، استعرض الرئيس فحوى توصيات 
فئة من األسماء المعدلة المحفوظة وحماية أسماء اللجنة األوليمبية الدولية/الصليب األحمر في أكبر 
عدد ممكن من اللغات، وإمكانية تطبيق عمليات الحماية من المستوى األعلى لجميع جوالت برنامج 

gTLD .الجديدة 
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، مشيًرا إلى أنه يمكن تجديد هذا البند GNSO وقد أشار الرئيس إلى أن اللجنة لم ترفض توصيات
أن طلب إعادة الدراسة لم يحدد  BGCكما أوصت لجنة  للنظر فيه من قبل اللجنة في وقت الحق.

 معلومات أساسية فشلت اللجنة في دراستها في وقت اتخاذ قرارها، ولم تقدم أي أساس على ذلك.
 

، فمن المنطقي تكليف الموظفين بمراجعة BGC وعلق الرئيس أنه إذا كان للجنة أن تقبل توصية
أبريل، بما في ذلك التعليق العام وتعليقات براغ والعمل اإلضافي  10التعقيبات التي وردت بعد 

 إلثبات أن اللجنة ال تزال منشغلة بتلك المسألة. GACوأية مساهمات من  GNSO لـ
 

إال نادًرا وفي الحاالت التي يكون فيها  وذكر مايك سيلبر أنه ال ينبغي رفض طلبات إعادة الدراسة
حيث ينبغي أن تكون هناك فرصة لمقدمي الطلبات للوصول إلى صميم  إساءة استخدام للعملية.

وعلى الرغم من أنه قد ال يكون لهذا الطلب  الموضوع بدالً من الوقوع في دائرة ضيقة من العملية.
ومع ذلك، فإن  كانت بالسماح بمواصلة عملية إعادة الدراسة. BGCأية ميزة، فإن توصيته في 

الجديدة ليس الوصول إلى صميم  gTLDالخيار الذي قدمه الرئيس يبدو كافًيا، ألن الغرض من لجنة 
 عملية إعادة الدراسة.

 
 اقترحت المزيد من التقييم، على سبيل اإلنصاف. BGCوقد أشار الرئيس إلى أن لجنة 

 
 ام بقوله أن تعليق مايك يستحق المزيد من الدراسة.وعلق بيل غراه

 
أدت إلى رفض الطلب، فإن اقتراح العودة  BGCوعلق كريس دسبين أنه على الرغم من أن عملية 

المتمثل في استعراض آليات المساءلة في  ATRTإلى هذا اإلصدار يعد مثاالً جيًدا على اقتراح 
ICANN. 

 
 د كو وو وي القرار التالي:كما أيد السيد راي بيلزاك والسي

 
المقدم من  1-12حيث إن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة قد استعرضت طلب إعادة النظر 

الصادر  2012أبريل  10فيما يخص قرار  2012مايو  10اللجنة األوليمبية الدولية في 
لحماية أسماء اللجنة  GNSOالجديدة بخصوص توصية  gTLDعن لجنة برنامج 

الجديدة  gTLDولية والصليب األحمر في نطاقات األوليمبية الد
(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-

new-gtld-10apr12-en.htm .) 

قد اتخذت قراًرا بوجوب رفض طلب إعادة  BGCوحيث إن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
 .1-12النظر 



 الجديدة gTLDمحضر اجتماعات لجنة برنامج 

 5من  4صفحة 

 

وصيتها أنه: "رغم أن عملية الدراسة في ت BGCوحيث أقرت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
إلى استخدام  BGCوالنظر ال تبدو مناسبة في هذه الحالة، تشير لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

. ومن قبيل اإلنصاف، تدعو لجنة 2012أبريل  10العبارة "في هذه اآلونة" في قرار 
القرار حول  الجديدة لتقييم ما إذا كان gTLDلجنة برنامج  BGCحوكمة مجلس اإلدارة 

مؤهل اآلن التخاذه أم ال في ضوء  IOCالمتعلق باللجنة األوليمبية الدولية  GNSOتوصية 
 أن فترة التعليق العام على التوصيات قد تم إغالقها اآلن".

قد نشرتا  BGCوتوصية لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  1-12وحيث إن طلب إعادة النظر 
اإللكتروني على  ICANNعلى موقع 

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration. 

الجديدة  gTLD، اعتماد لجنة برنامج (NG04.2012.06.27)تقرر بموجب القرار رقم 
، نظًرا ألن مقدم 1-12ب إعادة النظر برفض طل BGCتوصية لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

ولم يحدد الطلب المعلومات  الطلب لم يفي بمتطلبات تقديم طلب إلعادة النظر والدراسة.
الجديدة عن وضعها في االعتبار عند اتخاذ  gTLDالمادية التي عجزت لجنة برنامج 

 .2012أبريل  10قرارها في 

 gTLDن توجه لجنة برنامج نطاق ، أ(NG05.2012.06.27)تقرر بموجب القرار رقم 
الجديدة الرئيس والمدير التنفيذ إلى مراجعة واستعراض التعليقات واآلراء التي تم تلقيها بعد 

 الجديدة. gTLDحول هذا الشأن وتوفير تحديث على برنامج نطاق  2012أبريل  10

. NG05.2012.06.27و NG04.2012.06.27وقد صوت أحد عشر مديًرا لصالح القرارين 
 وتم تنفيذ القرارات. وتغيب آر. راماراج عن التصويت على هذا القرارات.

 2012.06.27.NG04 – 2012.06.27و.NG05 

.  

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
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. 

. 

 وطلب الرئيس إنهاء االجتماع.


