
 

 محضر االجتماع -الجديدة  gTLDلجنة برنامج 
 2014أبريل نيسان  29

 الجديدة العادي gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 
 

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

 gtld-new-material/minutes-https://www.icann.org/resources/board-(باإلنجليزية) من:
  en-29-04-2014 
 

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

وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة بالمجلس  الجديدة. gTLDفيما يخص برنامج نطاق 
تجاه  ICANN(مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية 

تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما 
م تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على ت الجديدة. gTLDيتعلق ببرنامج نطاق 

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

وذلك في  ICANNالجديدة ضم مجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع عادي للجنة برنامج 
 م بالتوقيت المحلي.  02:15في تمام الساعة  2014سبتمبر  29، في باسادينا، كاليفورنيا

 
 كان رئيس اللجنة، شيرين شلبي، هو من دعا لعقد هذا االجتماع على وجه السرعة.

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

، وستيف كروكير (رئيس مجلس اإلدارة)، وكريس )ICANN(الرئيس والمدير التنفيذي لـ 
ديسبين، وبيل غراهام، وبرونو النفين، وأولغا مادروغا فورتي، وإيريكا مان، وغونزالو نافارو، 

  وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وكو وي وو.
 

كما  ) بصفة عضو غير مصوت في اللجنة.IETFوكان من بين الحضور جون سوينينن (منسق 
 حضرت هيذر درايدن، كمراقب للجنة. 

 
 ريناليا عبد الرحيم (مراقبة).  عضو مجلس اإلدارة المنتخب:

 
 األمين العام: جون جيفري (المستشار والسكرتير العام).

 
التنفيذيين الحاضرين في االجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم:  ICANNأما طاقم عمل ومدراء 

؛ وميغين بيشوب (منسق دعم مجلس )GDDأكرم عطا هللا (رئيس شعبة النطاقات العالمية 
اإلدارة)؛ وميشيل برايت (مدير دعم مجلس اإلدارة)؛ وتشافيير كالفيز (المدير المالي المسؤول)؛ 

ين)، ودان هالورين (نائب المستشار العام)؛ وجيمي هيدالند وسمانثا آيزنير (كبيرة المستشار
(مستشار الرئيس/المدير التنفيذي)؛ وماريكا كونينغز (كبيرة المدراء، دعم وضع السياسة)؛ 

؛ وإيريكا راندال )GACوإليزابيث لو (مستشار عام)؛ وأولوف نوردلينغ (مدير عام شعبة عالقات 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-04-29-en
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-04-29-en
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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االبتكار والمعلومات)؛ وإيمي ستاثوس (نائبةالمستشار  (استشارية)؛ وآشوين رانغين (مسؤول
 ). gTLDالعام)، وكريستين ويليت (نائبة رئيس شعبة عمليات 

 
  .2014أبريل  29الجديدة، والذي انعقد في  gTLDهذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج 

 
 2 ........................................................................................ يسيئرلا لامعألا لودج .1

 GAC ....................................................................................... 2 ةراشتسا ثيدحت .أ

 -ةكردملا ةقستملا ريغ لسالسلا يف ضراعت ةلاح ىلع ضارتعالا نأشب ءاربخلا تارارق .ب
 3 ............................................................................................................. ةعجارملا ةيلآ

 3 ........................................................ ديدجلا gTLD جمانربل ةينلعلا تادازملا دعاوق .ت

 4 ................................................................. ديدجلا gTLD جمانربل يلاملا ثيدحتلا .ث

 

 جدول األعمال الرئيسي .1

  GACتحديث استشارة  . أ
 

واصلت اللجنة مناقشاتها حول البنود المفتوحة المتبقية من مشورة اللجنة االستشارية الحكومية 
(GAC) مع التركيز على المشورة التي تم إصدارها في بيان ديربان الرسمي حول طلبات ،

.AMAZON وIDNs  المرتبطة باليابانية والصينية. في بيان ديربان الرسمي، قدمتGAC 
 3.1بما يتفق مع الوحدة  GACتوصلت إلى اإلجماع حول "مشورة اعتراض  مشورة بأنها قد

المرتبطة  IDNsو AMAZON.الجزء األول من دليل مقدمي الطلبات اإلرشادية" حول طلبات 
 باليابانية والصينية. 

 
، والخطوات GACذكر كريس ديسبين البدائل المحتملة التي يمكن أن تناقشها اللجنة لمناقشة مشورة 

التالية التي ستكون متطلبة بحسب اإلجراء المتخذ. استكشفت اللجنة العواقب المحتملة المرتبطة 
 باتخاذ كل إجراء.

 
، وكذلك GACقارن أعضاء اللجنة الجدوى النسبية ومساوىء الخيارات المتنوعة لمناقشة مشورة 

ى اللجنة أيضاً النظر اقترحوا خيارات بديلة. علقت أولغا مادروغا فورتي بالقول إنه ينبغي عل
 ضمن سياق نموذج تعدد أصحاب المصلحة. GACبمشورة 

 
ناقشت اللجنة ما إذا كان ثمة فرص إشراك األطراف المعنية المتأثرة في المزيد من النقاشات. نوه 

الرئيس والمدير التنفيذي بالخطوات التي تم اتخاذها سابقاً من األطراف المعنية للمشاركة في 
المبكر. طلب جورج سادوسكي من اللجنة  GACل المخاوف المذكورة في تحذير النقاشات حو

ستؤثر على إمكانية  GACالنظر كيف أن الخيارات المحتملة التي يتم النظر بها لمناقشة مشورة 
 إشراك األطراف المتأثرة في المزيد من النقاشات. 
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لمتأثرة طوال العملية. علق بيل غراهام نظرت اللجنة بالمراسالت والتعليقات التي قدمتها األطراف ا

على التعليقات التي قدمتها حكومات معينة على التحليل الذي أعده جيروم باسا الذي تم إرساله إلى 
GAC  وسأل ما إذا كانت الحكومات المعنية قد قدمت تعليقات إضافية. سأل 2014أبريل  7في ،

كريس ما إذا كان ثمة أية معلومات إضافية قد تكون مفيدة للجنة بينما تواصل مداوالتها حول 
 المسألة، ونظرت اللجنة فيما إذا كان ثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات.

 
حول طلب  GACراجعت اللجنة أقسام دليل مقدم الطلب المطبقة المتعلقة بالمشورة باإلجماع من 

لمثل مشورة اإلجماع هذه. أوضحت هيذر درايدن الفرق  GACمعين، ونظرت بتضمينات إصدار 
التي تم تقديمها وفقاً لدليل مقدم الطلب وبين  AMAZON.باإلجماع حول  GACبين مشورة 

 .GACاإلجماع من المشورة بغير 
 

اقترحت غونزالو نافارو أن تنظر اللجنة ما إذا كان ثمة سوابق مرتبطة من قرارات اللجنة السابقة 
. ناقشت  AMAZONالمتعلقة بـ GACينبغي النظر بها كجزء من مداوالت اللجنة حول مشورة 

السابق مع إجراءات  اللجنة ما إذا كانت الخيارات المحتملة التي تتم مناقشتها تتسق مع التعامل
 واللجنة المتوافقة في مواقف مشابهة.  GACمشورة 

 
حللت اللجنة ما إذا كانت األطراف المتأثرة ستستفيد من أخذ وقت إضافي لمواصلة تناول المخاوف 

، وتساءلوا GACالمذكورة. نوه بعض األعضاء بأنه قد مضى وقت طويل على إصدار المشورة من 
 اإلضافية سيكون مفيداً.ما إذا كان الوقت 

 
طلب الرئيس من الطاقم تحديد موعد الجتماع في شهر مايو حتى تتمكن اللجنة من مواصلة مناقشاتها 

 .GACذات الصلة)، باإلضافة إلى البنود المفتوحة األخرى من مشورة  IDNs(و AMAZON.حول 
 

عض األطراف المعنية المتأثرة قدم أكرم عطا هللا إلى اللجنة تحديثاً حول الجهود التي يبذلها ب
على  VIN gTLDs.و WINE.لمواصلة المفاوضات بخصوص إجراءات الحماية المحتملة على 

. شاركت VINو. WINEحول . GACلمناقشة مشورة  2014أبريل  4ضوء إجراء اللجنة في 
للمشاركة في أية نقاشات بين  ICANNأعضاء اللجنة بنقاش حول المستوى المناسب من إشراك 

 األطراف المتأثرة المعنية، إن وجدت. 
 

قرارات الخبراء بشأن االعتراض على حالة تعارض في السالسل غير المتسقة  . ب
 آلية المراجعة  -المدركة

 
 لم تنظر اللجنة في بند جدول األعمال هذا وقررت إرجاء النظر بها إلى اجتماع الحق. 

 

 الجديد  gTLDنية لبرنامج قواعد المزادات العل . ت
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 لم تنظر اللجنة في بند جدول األعمال هذا وقررت إرجاء النظر بها إلى اجتماع الحق. 
  

 الجديد  gTLDالتحديث المالي لبرنامج  . ث
 

 لم تنظر اللجنة في بند جدول األعمال هذا وقررت إرجاء النظر بها إلى اجتماع الحق. 
 

 االجتماع.وبهذا طلب الرئيس اختتام 
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