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 تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
en-28-09-2015-gtld-new-material/minutes-https://www.icann.org/resources/board 

 

الجدید، وتألفت من جمیع األعضاء أصحاب  gTLD، شّكل مجلس اإلدارة لجنة برنامج 2012أبریل  10مالحظة: في 
الجدید. وقد تم منح اللجنة جمیع  gTLDالحق في التصویت في المجلس ولیس لدیھم مصالح متعارضة فیما یخص برنامج 

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

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

وذلك في لوس أنجلوس، بكالیفورنیا، في  ICANNالجدید ضم مجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع عادي للجنة برنامج 
 م بالتوقیت المحلي. 03:45في تمام الساعة  2015سبتمبر  28

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

م، فادي شحاتة وباإلضافة إلى الرئیس شارك األعضاء اآلتیة أسماؤھم في االجتماع كلھ أو جزء منھ: رینالیا عبد الرحی
، وستیف كروكر (رئیس مجلس اإلدارة)، وكریس دیسبین، وآشا ھمراجاني، )ICANN(الرئیس والمدیر التنفیذي لـ 

 ماركوس كیومر، وبرونو النفین، وجونزالو نافارو، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومایك سیلبر، وكو وي وو.

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

 وقد اعتذرت إیریكا مان عن المشاركة في االجتماع.

 عضو مجلس اإلدارة المنتخب: رون دا سیلفا (مراقبة).

 األمین العام: جون جیفري (المستشار واألمین العام).

منھ فھم: أكرم عطا هللا (رئیس التنفیذیین الحاضرین في االجتماع بالكامل أو في جزء  ICANNأما طاقم عمل ومدراء 
قسم النطاقات العالمیة)، وسوزانا بینیت (المسؤول الرئیس للعملیات)، ومیغان بیشوب (منسق دعم مجلس اإلدارة)، 

وخافییر كالڤیز (المدیر المالي) ودیفید كونراد (المدیر التقني)، وآلین غروغان (المدیر التنفیذي لإلمتثال بالعقود (مساعد 
قسم النطاقات  –العام)، ودان ھاورین (نائب المستشار العام)، وجیمي ھیدالند (نائب رئیس البرامج االستراتیجیة  المستشار

العالمیة)، و مارغریت میالم (المدیر األقدم للمبادرات األستراتیجیة)، و سایروس نامازي (نائب رئیس إشراك صناعة 
DNS(المتشار األقدم ، وإیریكا راندیل (كبیر مستشارین)، وإیمي س) تاثوس (نائب المستشار العام)، وتیریزا سوینھارت

 ).gTLDللرئیس حول األستراتیجیة)، وكریستین ویلیت (نائب الرئیس لعملیات نطاقات المستوى األعلى العامة 

 .2015سبتمبر أیلول  28الجدید الذي انعقد في  New gTLDفیما یلي محضر اجتماع لجنة برنامج 

 جدول أعمال الموافقة: .1

 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 
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 جدول األعمال الرئیسي: .2

 l Connect, LLCCommercia: 13-15طلب نظر  .أ 

  حیثیات القرارNG022015.09.28. 

 الجدید gTLDمناقشة الحل الممكن للجنة برنامج  .ب 

بشأن عالمات الثقة وحافظة التزامات المصلحة  GDDمراجعة جھود قسم النطاقات العالمیة  .ج 
 PICالعامة 

  

 جدول أعمال الموافقة: .1
 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 

للموافقة. واتخذت اللجنة اإلجراء التالي  2015أغسطس  21طرح الرئیس محضر اجتماع 
 بالتزكیة:

الجدید  gTLD) موافقة لجنة برنامج NG01.2015.09.28تقرر بموجب القرار رقم (
)NGPC 2015أغسطس  21) لمجلس اإلدارة على محاضر اجتماعھا المنعقد في. 

ت جمیع األعضاء الحاضرین في اللجنة لصالح القرار  . وتغیب NG01.2015.09.28صوَّ
 إیریكا مان عن التصویت على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 Commercial Connect, LLC: 13-15طلب نظر  .أ 

. 13-15قدمت أیمي ستاثوس للجنة لمحة عامة عن المعلومات األساسیة بشأن طلب إعادة النظر 
) لم تستطع اتخاذ إجراء نھائي بشأن BGCوأوضحت إیمي أن اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة (
ستوى مجلس اإلدارة إذا كان طعن طلب الطلب ألن اللوائح الداخلیة تتطلب اتخاذ إجراء على م

إعادة النظر یعارض اإلجراء المتخذ من ِقبل مجلس اإلدارة (أو اللجنة التي تتصرف بسلطة مجلس 
اإلدارة). أشارت إلى أن مقدم الطلب كان یبحث إعادة النظر في تقریر الھیئة الخاص بتقییم أولویة 

من ثم ُوجد أن مقدم الطلب لم ینتصر في لذلك التقریر، و ICANN، وقبول ")CPEالمجتمع ("
CPE  لسلسلةSHOP. 

، مشیرًة إلى أن القضایا التي 13-15أوصت برفض طلب إعادة النظر  BGCوذكرت إیمي أن 
تصرفت على نحو  CPEأثارھا مقدم الطلب سقطت بالتقادم، كما أن مقدم الطلب لم یثبت أن ھیئة 

 ینتھك أي سیاسة أو إجراء متبع.

وحیثیاتھا برفض طلب إعادة  BGCجنة في توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ونظرت الل
 النظر ألن مقدم الطلب فشل في ذكر األسس السلیمة إلعادة النظر.

 تقدم مایك سیلبر بالقرار المقترح وأیده راي بلزاك. واتخذت اللجنة اإلجراء التالي:

("مقدم الطلب") قدمت طلب إعادة النظر  Commercial Connect, LLCفي حین أن 
، ")CPEفي سعي منھا إلعادة النظر في تقریر الھیئة الخاص بتقییم أولویة المجمتع (" 15-13
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 SHOP.لسلسلة  CPEلذلك التقریر، وُوجد أن مقدم الطلب لم ینتصر في  ICANNوقبول 
الجدید،  gTLDنامج ، ویعترض أیًضا على مختلف اإلجراءات التي تنظم بر")CPE("تقریر 

فضالً عن عملیة مراجعة تشابھ السلسلة واالعتراضات على حاالت تعارض السالسل المتنوعة، 
 مما أدى في نھایة المطاف إلى مجموعة تنافس الخاصة بطلب مقدم الطلب.

أخذت بعین االعتبار القضایا التي أثیرت  ")BGCفي حین أن اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ("
 والمواد ذات الصلة. 13-15طلب إعادة النظر في 

ألن مقدم  13-15برفض طلب إعادة النظر  BGCحیث أوصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
الجدید  gTLDالطلب لم یذكر أي أسباب مالئمة إلعادة النظر، وتوافق لجنة برنامج 

")NGPC.على ذلك (" 

 NGPCالجدید  gTLDجنة برنامج ، تعتمد ل)NG02.2015.09.28بموجب القرار رقم (
، والذي یمكن 13-15بشأن طلب إعادة النظر  BGCتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-العثور علیھ على
en.pdf-24aug15-connect-commercial-13-15 ]PDF،241 KB .[ 

ت جمیع األعضاء الحاضرین في اللجنة لصالح القرار  . وتغیب NG02.2015.09.28صوَّ
 إیریكا مان عن التصویت على القرار. وجرى تنفیذ القرار.

 NG02.2015.09.28حیثیات القرار 
 موجز مختصر .1

 SHOP gTLD.قام مقدم الطلب بتقدیم طلب معتمد على المجتمع یخص 
تم وضع تطبیق مقدم الطلب في مجموعة تنافس مع ثمانیة طلبات أخرى ("الطلب"). 

(بالیابانیة  通販.لـ ، وطلب واحد SHOPPING.، طلبان لـ SHOP.تخص 
 ").SHOP/SHOPPINGومعناه "التسوق عبر االنترنت") ( "مجموعة التنافس .

بما أن طلب مقدم الطلب معتمد على المجتمع، تمت دعوة مقدم الطلب للمشاركة، 
. ونتیجة لذلك، تم وضع CPE. لم ینتصر الطلب في CPEوشارك بالفعل، في 

 الطلب مرة أخرى في مجموعة التنافس.

) انتھكت السیاسة CPE) :"1تعتبر طلبھا "ھیئة  CPEدم الطلب أن ھیئة یدعي مق
الموضوعة أو اإلجراء المحدد في وجھة نظرھا لعبارات التأیید والمعارضة لطلب 

. كما یعترض مقدم CPE) طبقت بشكل غیر صحیح معاییر 2مقدم الطلب؛ و(
الجدید بما في ذلك، من  gTLDالطلب على مختلف اإلجراءات التي تنظم برنامج 

بین أمور أخرى، عملیة مراجعة تشابھ السلسلة وحاالت تعارض السالسل المتنوعة، 
 .SHOP/.SHOPPINGوالتي أدت في نھایة المطاف إلى تكوین مجموعة التنافس 

ادعاءات مقدم الطلب غیر مدعومة. أوالً، بعض القضایا التي أثارھا مقدم الطلب 
، فلم ُیثبت CPEسقطت بالتقادم. ثانًیا، فیما یتعلق باعتراض مقدم الطلب على تقریر 

تصرفت بما یخالف أي سیاسة موضوعة أو إجراء محدد  CPEمقدم الطلب أن ھیئة 
وفًقا لجمیع  CPEقییم وتطبیق معاییر بت CPE. قامت ھیئة CPEفي تقدیم تقریر 

السیاسات واإلجراءات المعمول بھا، بما في ذلك ولكن دون االقتصار على النظر في 
التعبیرات عن الدعم والمعارضة لطلب مقدم الطلب. ال یعرض مقدم الطلب إال 

، وھو ما ال یعد أساًسا إلعادة النظر. وبالمثل، لم CPEخالفھ الموضوعي مع تقریر 
وضح مقدم الطلب أساساً إلعادة النظر فیما یتعلق بالقضایا األخرى التي أثارھا ی
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بشأن: (أ) اإلجراءات المنصوص علیھا في الدلیل؛ و(ب) نتیجة مراجعة تشابھ 
السلسلة؛ و(ج) نتیجة االعتراضات على حاالت تعارضالسالسل. ومن ثم، توصي 

BGC  13-15برفض الطلب. 
 الحقائق .2

، التي تحدد بالتفصیل الوقائع ذات 13-15بشأن طلب إعادة النظر  BGCتوصیة 
الصلة بھذه المسألة، واردة ھنا ویجب اعتبارھا جزًءا من ھذا األساس المنطقي. 

 على 13-15بشأن طلب إعادة النظر  BGCتتوفر توصیة 
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-

13-commercial-connect-24aug15-en.pdf ]PDF، 241 كیلوبایت[ 
 ومرفقة بالملحق ب ضمن المواد المرجعیة.

 القضایا .3
یبدو أ قضایا إعادة  13-15في ضوء وجھة نظر المطالبات المبینة في الطلب 

قد انتھكت السیاسة أو اإلجراءات الموضوعة  CPE) ما إذا كانت ھیئة 1النظر:  (
) 2بشكل صحیح في تقییم طلب مقدم الطلب؛ و( CPEمن خالل عدم تطبیق معاییر 

ریة أو اعتمد على معلومات ما إذا لم ینظر مجلس اإلدارة في المعلومات الجوھ
الجدید  gTLDProgramجوھریة مغلوطة أو غیر دقیقة قبل الموافقة على 

) ما إذا كان خبراء 3والدلیل، وتحدیًدا إجراءات مراجعة الطلب المبینة في الدلیل؛ و(
اعتراًضا على حاالت تعارض السالسل بأنھا  21الطرف الثالث الذین حكموا على 

 إجراءات موضوعة في ضوء قراراتھم. تنتھك أي سیاسة أو
 المعاییر ذات الصلة بتقییم طلبات إعادة النظر .4

، التي تحدد المعاییر ذات الصلة من 13-15بشأن طلب إعادة النظر  BGCتوصیة 
، واردة كمرجع ویجب اعتبارھا جزًءا من ھذا CPEأجل تقییم طلبات إعادة النظر و

 على 13-15طلب إعادة النظر  بشأن BGCتتوفر توصیة األساس المنطقي. 
-15-https://www.icann.org/en/system/files/files/determination

en.pdf-24aug15-connect-commercial-13 ]PDF ،241 كیلوبایت[ 
 ومرفقة بالملحق ب ضمن المواد المرجعیة.

 التحلیل والحیثیات .5

وكذلك مختلف اإلجراءات التي  CPEیعترض مقدم الطلب على "صحة" تقریر 
الجدید وعملیة مراجعة تشابھ السلسلة وحاالت تعارض  gTLDتنظم برنامج 

السالسل المتنوعة، والتي أدت في نھایة المطاف إلى تكوین مجموعة التنافس لطلب 
تشرح بالتفصیل توصیتھا، فإن كل القضایا التي أثارھا  BGCمقدم الطلب. بما أن 

ترض على تقریر مقدم الطلب سقطت بالتقادم. إلى جانب ذلك، بما أن مقدم الطلب یع
CPE فلم ُیثبت مقدم الطلب أي سوء تطبیق للسیاسة أو اإلجراءات من جانب ھیئة ،
CPE  في عرض تقریرCPE وبدالً من ذلك، ال یعرض مقدم الطلب إال خالفھ .

، وھو ما ال یعد أساًسا إلعادة CPEالموضوعي مع النتیجة والتحلیل في تقریر 
 النظر.

وبالمثل، لم یوضح مقدم الطلب أساساً إلعادة النظر فیما یتعلق بالقضایا األخرى التي 
أثارھا بشأن اإلجراءات المنصوص علیھا في الدلیل أو معالجة طلبھا. یتحجج مقدم 

غیر مطلوبة على اإلطالق؛ و(ب) لم  CPEالطلب، من بین أمور أخرى، بأن: (أ) 
؛ و(ج) ال یتوافق CPEن على قرارات ھیئة یوفر الدلیل على نحو سلیم آلیة طع

 ICANNالدلیل مع توصیات المنظمة الداعمة لألسماء العامة التابعة لھیئة 
")GNSO كما ذكرنا آنًفا، أي اعتراض على اإلجراءات المنصوص علیھا في .("

الدلیل یتم إسقاطھا بالتقادم. وعالوة على ذلك، عند االعتراض على اعتماد الدلیل، 
مقدم الطلب إلى إعادة النظر في إجراء مجلس اإلدارة ولكن لم ُیثبت، وھو أمر یسعى 
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ضروري، عدم مراعاة مجلس اإلدارة للمعلومات المادیة أو اعتماده على معلومات 
 الجدید والدلیل. gTLDجوھریة كاذبة أو غیر دقیقة قبل الموافقة على برنامج 

ارة المشكلة ویعمل على حلھا بتشابھ یطلب مقدم الطلب أیًضا أن "یراجع مجلس اإلد
أسماء وخصوًصا بأي أو جمیع سالسل التجارة اإللكترونیة المشابھة والمربكة." 

یدعي مقدم الطلب بأن طلبات الحصول على سالسل متنوعة أخرى غیر التي ینبغي 
في مجموعة تنافس مقدم الطلب، من وجھة نظر مقدم الطلب،  SHOPأن یدرجھا .

عشوائیة ومماثلة سوف یسفر عن تسجیالت صغیرة  gTLDاقات "أن إصدار نط
] والتي بدورھا تجعل االستدامة غیر مجدیة". على gTLDجًدا [على كل نطاق 

غیر واضح، إال أن مقدم الطلب یبدو أنھ قد وضع  13-15الرغم من الطلب 
اعتراضین مختلفین في ھذا الصدد. أوالً، یعترض مقدم الطلب على تبني مجلس 

دارة لمراجعة تشابھ السلسلة وإجراءات االعتراض على حالة تعارض السالسل. اإل
ثانًیا، یعترض مقدم الطلب على إجراءات تقییم الطرف الثالث ومجلس اإلدارة فیما 

الخاص  SHOP.) مراجعة تشابھ السلسلة التي تم تنفیذھا لطلب 1یتعلق بما یلي: (
عتراضات على حاالت تعارض ) قرار الحكم الخاص باال2بمقدم الطلب؛ و(

السالسل من مقدم الطلب. وكال االعتراضین ال یستوجب إعادة النظر. وفیما یتعلق 
لیس فقط أنھ مر وقت طویل منذ إسقاطھا بالتقادم، ولكن —بأول حجة لمقدم الطلب

مقدم الطلب لم یحدد أي معلومات مادیة لم یراعیھا مجلس اإلدارة بالتقادم، أو أي 
ادیة كاذبة أو غیر دقیقة أعتمد علیھا مجلس اإلدارة، في تبني اإلجراءات معلومات م

التي تنظم مراجعة تشابھ السلسلة أو االعتراضات على حاالت تعارض السالسل. 
وفیما یتعلق بالحجة الثانیة لمقدم الطلب، لیس فقط ألنھا أیًضا مر وقت طویل منذ 

وجود انتھاك ألي سیاسة أو عملیة في إسقاطھا بالتقادم، ولكن لم یحدد مقدم الطلب 
قرار الھیئة المعنیة بمراجعة تشابھ السلسلة، كما لم یحدد مقدم الطلب أي انتھاك 

للسیاسة أو اإلجراءات التي وضعھا خبراء الطرف الثالث الذي حكموا في عدد ال 
 یحصى من االعتراضات على حاالت تعارض السالسل من مقدمي الطلبات.

، التي تحدد التحلیل واألساس 13-15املة بشأن طلب إعادة النظر الك BGCتوصیة 
، واردة ھنا ویجب اعتبارھا NGPCالمنطقي بالتفصیل اللذین وافقت علیھما لجنة 

 13-15بشأن طلب إعادة النظر  BGCتتوفر توصیة جزًءا من ھذا األساس المنطقي. 
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination- على

en.pdf-24aug15-connect-commercial-13-15 ]PDF، 
 المواد المرجعیة.] ومرفقة بالملحق ب ضمن كیلوبایت 241

 قرار .6

بالفرصة للنظر في جمیع المواد المقدمة من مقدم الطلب أو نیابة  NGPCحظیت 
. بعد النظر في جمیع 13-15عنھ أو ترتبط خالًفا لذلك لطلب إعادة النظر 

 BGCتوصیة لجنة  NGPCالمعلومات ذات الصلة المقدمة، استعرضت لجنة 
-/https://www.icann.org( ،13-15واعتمدتھا بخصوص طلب إعادة النظر 

en/system/files/files/determination-15-13-commercial- 
connect-24aug15-en.pdf ]PDF، 241 والتي تعد جزًءا ال )]كیلوبایت ،

یتجزأ من ھذا األساس المنطقي ومرفقة بالملحق ب بالمواد المرجعیة لتقدیم لجنة 
NGPC .بشأن ھذه المسألة 

ولن یؤثر في  ICANNعلى  BGCوال یوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة لجنة 
 أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-%20connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-%20connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-%20connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-%20connect-24aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-15-13-commercial-%20connect-24aug15-en.pdf


اختصاص من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال كما یعتبر ھذا القرار بمثابة 
 یتطلب إجراء تعلیقات عامة.

بشأن عالمات الثقة وحافظة التزامات المصلحة  GDDمراجعة جھود قسم النطاقات العالمیة  .ب 
 PICالعامة 

قدم سایروس نامازي تقریًرا إلى اللجنة حول مختلف الجھود الرائدة في مجال الصناعة حالًیا 
مجموعة من المبادرات وأفضل الممارسات فیما یتعلق بمعاییر سلوك التسجیل في العملیات لوضع 

عبر اإلنترنت. وأشار سایروس أن ھذه المبادرات الرائدة في مجال الصناعة ھذه ركزت على 
استخدام شكل "عالمة ثقة" تشیر إلى المستخدمین النھائیین بأن الموقع الذین ھم بداخلھ قد تم 

 جانب محایدین، ومقّیمین خارجیین مستقلین.فحصھ من 

أوضح الرئیس أنھ یعلم بالمناقشات السابقة المتعلقة بالجھود الرائدة. وتم عقد ھذه المناقشات أثناء 
في سنغافورة. وأشار إلى أن المبادرة ھي جزء من المناقشات  2015سنة  ICANNاجتماع 

لحمایة الصادرة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة الجاریة في المجتمع بشأن تنفیذ مشورة إجراءات ا
GAC وعلّق جیمي ھیدالند أن .GAC  أثارت أیًضا ھذه المسألة في بیان بونیس آیریس الرسمي

) الموصى بھا، PICاللجنة "بإنشاء قائمة من التزامات المصلحة العامة ( GACاألخیر. وأوصت 
ض لمجاالت في القطاعات ذات الدرجة العالیة من وأمثلة متعلقة بالتحقق والتثبت من وثائق التفوی

 التنظیم لتكون بمثابة نموذج".

وسأل جورج سادوسكي ما إذا كان تشكیل فریق الصناعة الذي اتخذ زمام المبادرة كان بمثابة 
تمثیالً واسًعا لمختلف وجھات النظر في المجتمع بشأن الضمانات، وأوضح العاملون أنھم سوف 

 مسألة.ینظرون في ھذه ال

سألت رینالیا عبد الرحیم عما إذا ما كان من الممكن جعل األمر أكثر وضوًحا للمجتمع كما ھو 
الحال بالنسبة للنطاقات العلیا المرتبطة بالصناعات "التي على درجة عالیة من التنظیم" لدیھا قیود 

التحقق من  على التسجیل والتي تتطلب التحقق من أوراق اعتماد المسجلین المحتملین و/أو
صالحیتھا. وأوضح أكرم عطا هللا أن مشغلي السجالت قادرین على تغییر قیود التسجیل الخاصة 

بھم، ولكن العاملین ینظرون في إمكانیة جعل األمر أسھل على المجتمع من حیث البحث في 
لتي على التزامات المصلحة العامة في اتفاقیات التسجیل الخاصة بالسلسلة المرتبطة بالصناعات "ا

 درجة عالیة من التنظیم".

ال یزال لدیھا بواعث قلق بشأن تنفیذ مشورة إجراءات الحمایة  GACوأشار توماس شنایدر أن 
 ، ولقد حاولت أن تجعل ھذه المخاوف واضحة في العدید من بیاناتھا. GACلـ

 الجدید gTLDمناقشة الحل الممكن للجنة برنامج  .ج 

الجدید. وأوضح الرئیس أن  gTLDواصلت اللجنة مناقشاتھا حول إمكانیة حل لجنة برنامج 
أسباب إنشاء اللجنة، كما ورد في قرار مجلس اإلدارة الخاص بإنشاء اللجنة، لم تعد موجودة. وأفاد 

، وفي نھایة المطاف ینفذه )BGCبأن حل اللجنة، ھو أمر تبت فیھ لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (
ومجلس اإلدارة ینویان النظر في ھذه المسألة في  BGCمجلس الكامل. وأشار الرئیس إلى أن ال

 اجتماعاتھم في دبلن.

وأوضح جیمي ھیدالند البنود المفتوحة المتبقیة والتي ال تزال اللجنة تنظرھا والتي سینظر مجلس 
 اإلدارة الكامل فیھا إذا تم حل اللجنة.



الجدید قد تم ممارستھا، وأن البرنامج في  gTLDعملیات برنامج وعلّق أكرم عطا هللا بأن كل 
المراحل النھائیة من التنفیذ. واقترح ستیف كروكر أن المرجعات والتقاریر المقبلة المرتبطة 

الجدید ینبغي أن تتضمن تحلیالً لجمیع عملیات البرنامج ھذه. وذكَر أكرم أن  gTLDببرنامج 
تعلیقات عامة تقریًرا یقدم مالحظات العاملین من الخبرة العملیة في العاملین قد نشروا مؤخًرا بال

الجدید. یھدف التقریر إلى استغالل خبرات العاملین  gTLDمن برنامج  2012إدارة جولة 
 والدروس المستفادة.

ذكرت رینالیا عبد الرحیم أن لجنة الكفاءة التنظیمیة تھدف إلى تبادل الدروس المستفادة من عملیات 
مراجعة بصفة عامة. وأشارت أیًضا إلى أن ھذه المعلومات قد تكون مفیدة ألولئك الذین أجروا ال

 الجدید. gTLDمرجعات لبرنامج 

 وبھذا طلب الرئیس اختتام االجتماع.
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