
 

 الجديدة gTLDلجنة برنامج  –القرارات المعتمدة 
 2012يونيو  27

 الجديدة gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 

 
 

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي 
  ocuments/resolutionshttp://www.icann.org/en/groups/board/dU4T-والموثوق (باإلنجليزية) من:

 4TUen.htm-27jun12-gtld-new 

 

 جدول أعمال الموافقة .1

 ":جدول أعمال الموافقة"تم التوصل إلى قرار يقضي باعتماد القرارات التالية في 

 :الموافقة على محضر اللجنة .1
 

 gTLDموافقة لجنة برنامج ) NG01.2012.06.27(تقرر بموجب القرار رقم 
الجديدة المنعقدة في  gTLDع لجنة برنامج الجديدة على محضر اجتما

 .2012 أبريل 10
 

 gTLDموافقة لجنة برنامج ) NG02.2012.06.27(تقرر بموجب القرار رقم 
الجديدة المنعقدة في  gTLDالجديدة على محضر اجتماع لجنة برنامج 

 .2012 مايو 6
 

 gTLDموافقة لجنة برنامج ) NG03.2012.06.27(تقرر بموجب القرار رقم 
الجديدة المنعقدة في  gTLDالجديدة على محضر اجتماع لجنة برنامج 

 .2012 مايو 29
 

 جدول األعمال الرئيسي .2

 1-12طلب نظر  .1

المقدم من  2-12حيث إن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة قد استعرضت طلب إعادة النظر 
لصادر ا 2012أبريل  10فيما يخص قرار  2012مايو  10اللجنة األوليمبية الدولية في 

لحماية أسماء اللجنة  GNSOالجديدة بخصوص توصية  gTLDعن لجنة برنامج 
الجديدة  gTLDاألوليمبية الدولية والصليب األحمر في نطاقات 

)http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-
new-gtld-10apr12-en.htm .( 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-27jun12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-27jun12-en.htm


 الجديدة المعتمدة gTLDقرارات لجنة برنامج 
 2012مايو  27

 3من  2صفحة 
 

خذت قراًرا بوجوب رفض دراسة الطلب قد ات BGCوحيث إن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
12-1. 

رغم أن عملية الدراسة : "في توصيتها أنه BGCوحيث أقرت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
إلى استخدام  BGCوالنظر ال تبدو مناسبة في هذا المثال، تشير لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

نصاف، تدعو لجنة ومن قبيل اإل. 2012أبريل  10في قرار " في هذه اآلونة"العبارة 
الجديدة لتقييم ما إذا كان القرار حول  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 على  BGCتوصية لجنة حوكمة مجلس اإلدارة و 1-12وحيث إن دراسة الطلب 
 /http://www.icann.org/en/groups/boardاإللكتروني على  ICANNموقع 

governance/reconsideration. 

الجديدة  gTLD، تبني لجنة برنامج )NG04.2012.06.27(تقرر بموجب القرار رقم 
، نظًرا ألن مقدم 1-12برفض طلب التوصية  BGCتوصية لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

ولم يحدد الطلب المعلومات المادية التي  .الطلب لم يفي بمتطلبات تقديم طلب للتوصية
 الجديدة عن وضعها في االعتبار عند اتخاذ قرارها في gTLDعجزت لجنة برنامج 

 .2012أبريل  10

 gTLD، أن توجه لجنة برنامج نطاق )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

  NG04 – 2012.06.27.NG05.2012.06.27 رارينحيثيات الق

2T تدعو لوائحICANN  لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس
من  3يرجى االطالع على المادة الخامسة، الفقرة  .اإلدارة بخصوص طلبات الدراسة

الجديدة، المفوض لها صالحيات مجلس  gTLDوقد راجعت لجنة برنامج  .اللوائح
وقد  1-12 بخصوص دراسة طلب BGCإلدارة في هذا الشأن، ناقشت بدقة توصية ا

  .تبين لها صحة وسالمة التحليل

2T إن إقرار آلية للتوصية تقوم لجنة حوكمة مجلس اإلدارةBGC  بموجبها باستعراض
والتي تتم في هذه الحالة من خالل لجنة برنامج (وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة 

gTLD للحصول على الموافقة تؤثر إيجاًبا على شفافية ومساءلة مؤسسة ) يدةالجد
ICANN.  وهي توفر وسيلة للمجتمع لضمان أن كل من فريق العاملين والمجلس

  .ونظامها األساسي ICANNيتصرفان بما يتفق مع سياسات ولوائح 

2T ولضمان أن لجنة برنامجgTLD  الجديدة تواصل تحمل المسئولية أمام مجتمع
ICANN تسعى اللجنة اآلن إلى الحصول على تحديث حول التعليقات التي تم تلقيها ،

بما في ذلك اللجنة (في هذه المسألة، ويشمل ذلك إغالق التعليق العام، وتعليقات المجتمع 

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


 الجديدة المعتمدة gTLDقرارات لجنة برنامج 
 2012مايو  27

 3من  3صفحة 
 

التي تم تلقيها في ) الصليب األحمر واللجنة االستشارية الحكومية/األوليمبية الدولية
 .حول هذا الشأن GNSOفي براغ، وحالة العمل داخل  المنعقدة ICANNجمعية 

2T وال يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصيةBGC  علىICANN  ولن يؤثر سلًبا على
 .أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق
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