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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
3333TUen-08-09-2014-gtld-new-material/minutes-https://www.icann.org/resources/boardUT 

 

الجدید، وتألفت من جمیع  New gTLD، شّكل مجلس اإلدارة لجنة برنامج 2012أبریل نیسان  10مالحظة: في 
 New gTLDاألعضاء أصحاب الحق في التصویت في المجلس ولیس لدیھم مصالح متعارضة فیما یخص برنامج 

الجدید. وقد تم منح اللجنة جمیع الصالحیات الخاصة بمجلس اإلدارة (مع مراعاة القیود التي ینص علیھا القانون، ونظام 
جاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لكافة القضایا التي ت ICANNالتأسیس ولوائح أو سیاسیة 
الجدید. تم تحدید النطاق الكامل لسلطة اللجنة في میثاقھا على  New gTLDقد تنشأ فیما یتعلق ببرنامج 

gTLD-roups/board/newhttp://www.icann.org/en/g. 

في  2014سبتمبر أیلول  8في  ICANNالجدید التابعة لمجلس إدارة  New gTLDتم عقد اجتماع عادي للجنة برنامج 
 بالتوقیت العالمي في إسطنبول بتركیا. 14:00تمام الساعة 

 وكان رئیس مجلس اإلدارة، شیرین شلبي، قد دعا لعقد ھذا االجتماع.

یس شارك األعضاء اآلتیة أسماؤھم في جمیع مراحل االجتماع أو جزء منھ: فادي شحاتة (رئیس وباإلضافة إلى الرئ
ICANN  والمدیر التنفیذي)، ستیف كروكر (رئیس مجلس اإلدارة)، كریس دیسبین، بیل غراھام، برونو النفین، أولجا

 و وي وو.مادروجا فورتي، إیریكا مان، جونزالو نافارو، جورج سادوسكي، مایك سیلبیر، ك

أرسل راي بلزاك اعتذارا. واستقالت سوزان وولف من اللجنة بسبب اإلشارة إلى وجود تضارب مصالح فیما یتعلق ببرنامج 
New gTLD. 

) من بین الحضور بصفتھ عضو ارتباط غیر مصّوت IETFوكان جون سوینینن (عضو ارتباط فریق عمل ھندسة اإلنترنت 
 ن، كمراقب للجنة.في اللجنة. كما حضرت ھیذر دراید

 عضو مجلس اإلدارة المنتخب: رینالیا عبد الرحیم (مراقبة).

 األمین العام: جون جیفري (المستشار واألمین العام).

التنفیذیون الذین حضروا جمیع مراحل االجتماع أو جزءا منھ فھم: أكرم عطا هللا (رئیس  ICANNأما العاملون ومدیرو 
ن بیشوب (منسق دعم مجلس اإلدارة)، میشیل برایت (مدیر دعم مجلس اإلدارة)، سامنثا قسم النطاقات العالمیة)، میجا

إیسنر (كبیر المستشارین)، آلین غروغین (كبیر مستشاري التعاقدات)، دان ھاورین (نائب المستشار العام)، جیمي ھیدالند 
م مجلس اإلدارة)، إیریكا راندیل (مستشار)، (نائب رئیس البرامج االستراتیجیة)، فینشیاني كوینیجسفیلد (مدیر محتوى دع
 ).gTLDإیمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، كریستین ویلیت (نائب رئیس عملیات 

 .2014سبتمبر أیلول  8الجدید الذي انعقد في  New gTLDفیما یلي محضر اجتماع لجنة برنامج 

1. U:جدول األعمال الرئیسيU 

 Uالموافقة على المحاضرU .أ 
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في بكین ودیربان وبیونیس آیریس وسنغافورة ولندن:  GACالبنود المتبقیة من مشورة لجنة U .ب 
 Uالمستجدات واإلجراءات

 U حیثیات القرارUNG022014.09.08. 

 EU S.á.r.lAmazon .U، 14-27بشأن طلب إعادة النظر رقم  BGCتوصیة لجنة U .ج 

 U حیثیات القرارUNG032014.09.08. 

 Uقرارات الخبراء فیما یخص االعتراض على حالة تعارض السالسل غیر المتسقة المتصورU .د 

 Uأیة أعمال أخرىU .ه 

  

 جدول األعمال الرئیسي: .1
 الموافقة على المحاضر .أ 

یولیو  30یولیو تموز و 18یونیو حزیران و 21الرئیس محاضر االجتماعات المنعقدة في قدم 
للموافقة. وأشار جورج سادوسكي إلى أنھ ال ینبغي إدراج حضوره أثناء اجتماع  2014تموز 

 .2014یولیو تموز  30

 الي:قدم جورج سادوسكي االقتراح وأیَّد مایك سیلبیر القرار. واتخذت اللجنة اإلجراء الت

 New gTLD) موافقة لجنة برنامج NG01.2014.09.08تقرر بموجب القرار رقم (
یونیو  21المنعقدة في  NGPC) على محاضر اجتماعات لجنة NGPCالجدید (

 .2014یولیو تموز  30یولیو تموز، و 18حزیران، و

. NG01 2014.09.08صوت جمیع األعضاء الحاضرین في اللجنة لصالح القرار 
 راي بلزاك حاضرا للتصویت على القرار. وتم تنفیذ القرار.ولم یكن 

في بكین ودیربان وبیونیس آیریس وسنغافورة ولندن:  GACالبنود المتبقیة من مشورة لجنة  .ب 
 المستجدات واإلجراءات

) إلى GACواصلت اللجنة مناقشاتھا بشأن المشورة الصادرة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة (
الجدید. وقدم كریس دیسبین لمحة عامة عن  New gTLDا یتعلق ببرنامج مجلس اإلدارة فیم

غیر المفصول  GACالنسخة الجدیدة المقترحة لسجل اإلنجازات لالستجابة إلى بنود مشورة لجنة 
فیھا. وناقشت اللجنة كل من اإلجراءات المقترح اتخاذھا لمعالجة المشورة، والتي تضمنت مناقشة 

حول الخطوات التالیة التي یتعین اتخاذھا فیما  GACأفضل طریقة لتقدیم التوضیحات إلى لجنة 
معتمد حول . وأوضح أكرم عطا هللا أن سجل اإلنجازات یوضح التفسیر الSPAیتعلق بطلبات 
. المتبقیین SPA. المتبقیین. وأشار إلى أن طلبّي SPAوكیفیة معالجة طلبّي  GACمشورة لجنة 

الجدید، والذي على  New gTLDمن شأنھما االستمرار في االنتقال إلى المرحلة التالیة لبرنامج 
 مقدمي الطلبات حسم مجموعة التنافس عمال باإلجراء الوارد في دلیل مقدم الطلب.

، أعرب مایك سیلبر عن عدم .AFRICAفي بیان لندن بشأن  GACوفیما یتعلق بمشورة لجنة 
 GACالرضا بشأن مقدار الوقت الذي استغرقھ العاملون في تنفیذ إجراء اللجنة العتماد مشورة 
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) من 1-1165-42560(رقم  DotConnectAfrica Trusبعدم المضي قدما في طلب 
 .AFRICA أجل

المطروحة في األصل في بیان سنغافورة  GACأن الردود المنقحة على أسئلة لجنة  وأفاد العاملون
. وباإلضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة أن 2014سبتمبر أیلول  2في  GACتم إرسالھا إلى لجنة 

 ، سحب طلبھ مؤخرا.GAC، الذي كان موضوع مشورة .INDIANS gTLDمقدم الطلب عن 

 GACواستلمت اللجنة تحدیثا فیما یتعلق بالعمل الجاري لوضع استجابة للتعامل مع مشورة لجنة 
 ) في ضوء عمل مجلس اإلدارةIGOsفیما یتعلق بالحمایات الخاصة بالمنظمات الحكومیة الدولیة (

فیما یتعلق بحمایة المنظمات  GNSOللموافقة على بعض توصیات سیاسة اإلجماع لمنظمة 
الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. وأبلغ كریس اللجنة بآخر المستجدات حول 

الذي عقد في أوائل سبتمبر أیلول. واستفسر  GNSOمشاركتھ األخیرة في اجتماع مجلس منظمة 
وتوصیات  GACورة لجنة الرئیس عن الجدول الزمني التقریبي للخطوات المقبلة للنظر في مش

. وذكر كریس أن الجدول الزمني كان غیر واضح ألن العملیة في GNSOالسیاسة لمنظمة 
بتعدیل توصیات سیاستھا قبل الموافقة  GNSOالتي تسمح لمنظمة  GNSOإجراءات تشغیل 

 النھائیة من قبل مجلس اإلدارة، لم توضع موضع االختبار أبدا.

الواردة في بیان لندن بشأن  GACمة عن المشورة الجدیدة للجنة قدمت جیمي ھیدلوند لمحة عا
مصطلحات وأسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر من حیث صلتھا بعملیة وضع السیاسة. 

في لوس  ICANN 51وحددت اللجنة أنھا سوف تبحث ھذا البند للمشورة خالل اجتماعھا في 
 بشأن ھذه المسألة.انجلیس، وطلبت من العاملین إعداد مواد إحاطة 

فورتي القرار المقترح العتماد النسخة -قدم جورج سادوسكي االقتراح وأیَّدت أولغا مادروجا
 الجدیدة لسجل اإلنجازات. ناقشت اللجنة القرار المقترح وبعد ذلك اتخذت اإلجراء التالي:

في بكین وأصدرت بیاًنا  46رقم  ICANNاجتمعت أثناء اجتماع  GACحیث أن لجنة 
 ("بیان بكین"). 2013إبریل نیسان  11في 

في دیربان وأصدرت  47رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACوحیث أن لجنة 
 ("بیان دیربان"). 2013یولیو تموز  18بیاًنا في 

في بیونیس آیریس  48رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACوحیث أن لجنة 
 ("بیان بیونیس آیریس"). 2013نوفمبر تشرین الثاني  20وأصدرت بیاًنا في 

في سنغافورة  49رقم  ICANNقد اجتمعت خالل اجتماع  GACوحیث أن لجنة 
 2014إبریل نیسان  16، الذي تم تعدیلھ في 2014مارس أذار  27وأصدرت بیاًنا في 
 ("بیان سنغافورة").

في لندن وأصدرت بیاًنا  50رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACحیث أن لجنة 
 ("بیان لندن"). 2014یولیو تموز  25في 

اعتمدت سجالت اإلنجازات استجابة لبنود معینة من مشورة  NGPCحیث أن لجنة 
 2013سبتمبر أیلول  10و 2013یونیو تموز  4، والتي تم اعتمادھا في GACلجنة 

 على التوالي. 2014و أیار مای 14و 2014فبرایر شباط  5و 2013سبتمبر أیلول  28و



وضعت نسخة جدیدة أخرى لسجل اإلنجازات استجابة لبعض  NGPCحیث أن لجنة 
في بیان بكین وبیان دیربان وبیان بیونیس  GACبنود متبقیة واردة في مشورة لجنة 

 آیریس، وبیان سنغافورة، والمشورة الجدیدة في بیان لندن.

فًقا للسلطات الممنوحة إلیھا من قبل مجلس تقوم بھذا اإلجراء و NGPCحیث أن لجنة 
فیما یخص  ICANN، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبریل نیسان  10اإلدارة في 

 الجدید. New gTLDجمیع المسائل التي قد تنشأ فیما یتعلق بلجنة برنامج 

لسجل  NGPC، اعتماد لجنة (NG02.2014.09.08)تقرر بموجب القرار رقم 
(بكین، دیربان، بیونیس آیریس،  GACیحمل العنوان "مشورة لجنة اإلنجازات الذي 

 1Uالملحق U)، المرفقة باسم 2014مایو أیار  8سنغافورة ولندن): اإلجراءات والمستجدات" (
]PDF، 429 KB بھذا القرار، استجابًة لبنود مشورة لجنة [GAC  غیر المفصول فیھا

 في بكین ودیربان وبیونیس آیریس وسنغافورة ولندن.

ت جمیع األعضاء الحاضرین في اللجنة لصالح القرار  . NG02.2014.09.08صوَّ
 ولم یكن راي بلزاك حاضرا للتصویت على القرار. وتم تنفیذ القرار.

 NG02.2014.09.08حیثیات القرار 

https://www.icann.UT-33الداخلیة  ICANNمن لوائح  1. 2مادة الحادیة عشرة، قسم ال

33TUXI -en -25-02-2012-org/resources/pages/bylaws  یسمح للجنةGAC 
ى مجلس اإلدارة، سواء عن طریق التعلیق أو مشورة سابقة أو بوضع القضایا مباشرة إل

عن طریق التوصیة تحدیًدا بإجراء أو تطویر سیاسة جدیدة أو مراجعة السیاسات الحالیة." 
الجدید عن  New gTLDمشورة إلى مجلس اإلدارة بشأن برنامج  GACأصدرت لجنة 

وبیانھا الصادر في دیربان في ، 2013أبریل نیسان  11طریق بیانھا الصادر في بكین في 
نوفمبر تشرین  20، وبیانھا الصادر في بیونیس آیریس في 2013یولیو تموز  18

(كما تم تعدیلھ  2014مارس أذار  27، وبیانھا الصادر في سنغافورة في 2013الثاني 
. 2014یونیو تموز  25)، وبیانھا الصادر في لندن في 2014أبریل نیسان  16في 

الداخلیة من مجلس اإلدارة أن یأخذ بعین االعتبار مشورة لجنة  ICANNتتطلب الئحة 
GAC اسات واعتمادھا. إذا قرر مجلس بشأن مسائل السیاسة العامة عند صیاغة السی

 GAC، یجب علیھ إبالغ لجنة GACاإلدارة اتخاذ إجراء ال یتوافق مع مشورة لجنة 
ومجلس اإلدارة  GACوتوضیح أسباب عدم مراعاة المشورة. وسوف یتعین على لجنة 

التعاون بحسن نیة إلیجاد حل مقبول من الطرفین. إذا تعذر التوصل إلى حل، سوف یذكر 
 .GACاإلدارة في قراره النھائي سبب عدم مراعاة مشورة لجنة مجلس 

في بكین ودیربان  GACسابقا بنود المشورة الصادرة عن لجنة  NGPCلقد تناولت لجنة 
ال تزال تعمل على بعض ھذه البنود.  NGPCوبیونیس آیریس وسنغافورة، إال أن لجنة 

یانھا في لندن یتعلق ببرنامج مشورة جدیدة في ب GACباإلضافة إلى ذلك، أصدرت لجنة 
New gTLD  الجدید. ُطلب من لجنةNGPC  النظر في الموافقة على بعض بنود

المتبقیة غیر المفصول فیھا في بكین ودیربان وبیونیس آیریس،  GACمشورة لجنة 
 Uسجل اإلنجازاتUوسنغافورة والبنود الجدیدة الواردة في مشورة لندن، كما ھي مبینة في 

]PDF، 429 KB 2014سبتمبر أیلول  8] (بتاریخ.( 

 GACمشورة لجنة  ICANN، نشرت GACوكجزء من نظرھا في مشورة لجنة 
یوماً  21وأبلغت مقدمي الطلبات رسمًیا بالمشورة، وأطلقت فترة رد مقدمي الطلبات لمدة 

في بكین في  GACفي دلیل مقدم الطلب. تم نشر بیان مشورة لجنة  3-1وفًقا للوحدة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-1-08sep14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%20-%20XI
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%20-%20XI
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%20-%20XI
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-1-08sep14-en.pdf


 2013أبریل نیسان  18
>-and-http://newgtlds.icann.org/en/announcements

en-18apr13-media/announcement وتم نشر مشورة لجنة ،<GAC  في
 2013أغسطس آب  1دیربان في 

>-and-http://newgtlds.icann.org/en/announcements
en-01aug13-media/announcement وتم نشر مشورة لجنة ،<GAC  في

 2013دیسمبر كانون األول  11بیونیس آیریس في 

>-and-tlds.icann.org/en/announcementshttp://newg
en-11dec13-media/announcement وتم نشر مشورة لجنة ،<GAC  في

 2014أبریل نیسان  11سنغافورة في 
-and-ncementshttp://newgtlds.icann.org/en/annou

en-11apr14-media/announcement وتم نشر مشورة لجنة ،GAC  في لندن
 2014یولیو تموز  14في 

>-and-http://newgtlds.icann.org/en/announcements
en-14jul14-entmedia/announcem والمجموعة الكاملة للردود على .<

ُمقدمي الطلبات متوفرة على: 
>/advice-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac.< 

ء منتدى إجرا ICANN، باشرت 2013أبریل نیسان  23باإلضافة إلى ذلك في 
 NGPCتعلیقات عامة من أجل طلب آراء المجتمع حول الكیفیة التي یتوجب على لجنة 

في بكین المتعلقة بوسائل الحمایة المعمول بھا على  GACالتعامل بھا مع مشورة لجنة 
الجدیدة  gTLDالفئات الواسعة من سالسل 

>-comment/gac-http://www.icann.org/en/news/public
en.htm-23apr13-advice-safeguard ولقد درست لجنة .<NGPC 

یفیة تنفیذ منظمة استجابات مقدمي الطلبات باإلضافة إلى تعقیبات المجتمع حول ك
ICANN  لمشورة الحمایة الصادرة عن لجنةGAC  في بیان بكین في إطار صیاغة

 .GACردھا على البنود المتبقیة لمشورة لجنة 

، استعرضت مواد متنوعة، تشمل، على سبیل المثال NGPCكجزء من مداوالت لجنة 
 ال الحصر المواد والمستندات التالیة:

  بیان لجنةGAC  في
بكین:

https://gacweb.icann.org/download/attachments/271
32037/Final_GAC_Communique_Durban_2013071

f?version=1&modificationDate=13757871220008.pd
&api=v2 ]PDF، 237 KB[ 

  بیان لجنةGAC  في
دیربان:

://gacweb.icann.org/download/attachments/271https
32037/Final_GAC_Communique_Durban_2013071

7.pdf?version=1&modificationDate=1374215119858
&api=v2 ]PDF، 103 KB[ 

  بیان لجنةGAC  في بیونیس
آیریس:

http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-18apr13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-18apr13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-18apr13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01aug13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01aug13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01aug13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11dec13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11dec13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11dec13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11apr14-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11apr14-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-14jul14-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-14jul14-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-14jul14-en
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130717.pdf?version=1&modificationDate=1374215119858&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130717.pdf?version=1&modificationDate=1374215119858&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130717.pdf?version=1&modificationDate=1374215119858&api=v2
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https://gacweb.icann.org/download/attachments/271
232037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_

0131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055
905332&api=v2 ]PDF، 96.5 KB[ 

  بیان لجنةGAC  في سنغافورة
(وتعدیالتھ):

https://gacweb.icann.org/download/attachments/271
32037/GAC_Amended_Communique_Singapore_2
0140327%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDat

e=1397656205000&api=v2 ]PDF، 147 KB[ 
  بیان لجنةGAC  في

لندن:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/271
32037/Communique%20London%20final.pdf?versio

ationDate=1406852169128&api=v2n=1&modific 
]PDF، 138 KB[ 
  ردود مقدمي الطلبات على مشورة لجنةGAC: 

33advice-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gacUT/U33T 
  دلیل مقدم الطلب، الوحدة

3:
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objectio 

en.pdf-04jun12-procedures-n ]PDF، 260 KB[ 

بان وبكین في بیان دیر GACعند اعتماد ردھا على البنود المتبقیة في مشورة لجنة 
تعلیقات  NGPCوبیونس آیرس وسنغافورة، والمشورة الجدیدة في لندن، درست لجنة 

المبینة في البیانات الرسمیة واإلجراءات المقررة  GACمقدمي الطلبات ومشورة لجنة 
كما ھي  GACالداخلیة. اعتماد مشورة لجنة  ICANNفي دلیل مقدم الطلبات ولوائح 

بطریقة  GACمنصوص علیھا في سجل اإلنجازات سوف یساعد في حل مشورة لجنة 
 الجدیدة بمواصلة التقدم بأسرع ما یمكن. gTLDتسمح ألكبر عدد من مقدمي طلبات 

لیس ثمة تأثیرات مالیة متوقعة مرتبطة باعتماد ھذا القرار. ولن یكون للموافقة على 
 من حیث األمان أو االستقرار أو المرونة. DNSلنطاق القرار أي تأثیر على نظام أسم ا

بیان لندن  ICANN، نشرت ICANNكجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة 
 . تم نشر2014یولیو تموز  14الرسمي وأبلغت مقدمي الطلبات رسمًیا بالمشورة بتاریخ 

 2014إبریل نیسان  11 بیان سنغافورة وبیان بیونیس آیریس وبیان دیربان وبیان بكین في
 2013أغسطس آب  1و 2013أبریل نیسان  18و 2013دیسمبر كانون األول  11و

یوًما وفًقا  21على التوالي. وفي كل حالة، أطلق ذلك فترة رد مقدمي الطلبات لمدة 
 من دلیل مقدم الطلب. 1-3للوحدة 

 .Amazon EU S.á.r.l، 27-14بشأن طلب إعادة النظر رقم  BGCتوصیة لجنة  .ج 

، منوھاً بأن 27-14قدم الرئیس إلى اللجنة نظرة عامة لمعلومات أساسیة بشأن طلب إعادة النظر 
، دعا إلى الرجوع عن قرار اللجنة بناء على مشورة لجنة Amazon EU S.à.r.lالطالب، .

GAC  بشأنAMAZON وأسماء النطاقات الدولیة) .IDNs  ذات الصلة). وطلب مقدم الطلب
ذات  IDNs. (وأسماء النطاقات الدولیة AMAZONبشأن  GACأیضا رفض مشورة لجنة 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_Amended_Communique_Singapore_20140327%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1397656205000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_Amended_Communique_Singapore_20140327%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1397656205000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_Amended_Communique_Singapore_20140327%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1397656205000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_Amended_Communique_Singapore_20140327%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1397656205000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Communique%20London%20final.pdf?version=1&modificationDate=1406852169128&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Communique%20London%20final.pdf?version=1&modificationDate=1406852169128&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Communique%20London%20final.pdf?version=1&modificationDate=1406852169128&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Communique%20London%20final.pdf?version=1&modificationDate=1406852169128&api=v2
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf


الصلة)، ووجوب توجیھ العاملین على المضي قدما في معالجة الطلبات. وأشار الرئیس إلى أن 
ذكر  ) قد أوصت برفض طلب إعادة النظر بسبب عدمBGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة (

 الطالب للمبررات المناسبة إلعادة النظر.

، كما BGCذكَّرت إیمي ستاثوس اللجنة بالخطاب الذي أرسلھ مقدم الطلب عقب قرار لجنة 
 BGCأشارت إلى أن المسألتان المتناولتان في الخطاب تم معالجتھما بالفعل في توصیة لجنة 

 المقدمة إلجراء اللجنة.

ارة في طلب إعادة النظر، بما في ذلك مطالبة مقدم الطلب بشأن عدم ناقشت اللجنة المطالبات المث
ذات  IDNs. (وأسماء النطاقات الدولیة AMAZONبشأن  GACمالءمة توقیت مشورة لجنة 

الجدید. وقدمت إیمي ملخصا لألحكام الواردة في  New gTLDالصلة) وفقا لدلیل مقدم طلب 
 .GACدلیل مقدم الطلب بشأن توقیت مشورة لجنة 

قدم كریس دیسیبان االقتراح وأیَّد بیل غراھام القرار المقترح. ناقشت اللجنة القرار المقترح مناقشة 
 جدیدة وبعد ذلك اتخذت اإلجراء التالي:

 27-14("مقدم الطلب") قدمت طلب إعادة النظر  Amazon EU S.à.r.lحیث أن 
(أوال) الرجوع عن  ") ما یلي:NGPCالجدید (" New gTLDطالبة من لجنة برنامج 

؛ (ثانیا) رفض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة NG03.2014.05.14القرار 
وأسماء النطاقات الدولیة ذات الصلة (یشار إلیھا مجتمعة باسم  AMAZONبشأن 

 لمباشرة تطبیقات أمازون. ICANN"طلبات أمازون")؛ و(ثالثا) توجیھ العاملین في 

 ".27-14سائل المثارة في طلب إعادة النظر "درست الم BGCوحیث أن لجنة 

أوصت برفض الطلبات ألن مقدم الطلب لم یحدد أساساً مناسباً  BGCوحیث أن لجنة 
 معھا في الرأي. NGPCإلعادة النظر وتتفق لجنة 

لتوصیة  NGPC، اعتماد لجنة (NG03.2014.09.08)تقرر بموجب القرار رقم 
، والذي یمكن العثور علیھ على 27-14بشأن طلب إعادة النظر  BGCلجنة 

-https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation
en.pdf-22aug14-amazon ]PDF، 177 KB.[ 

ت جمیع األعضاء الحاضرین في اللجنة لصالح القرار  . NG03 2014.09.08صوَّ
 ولم یكن راي بلزاك حاضرا للتصویت على القرار. وتم تنفیذ القرار.

 NG03.2014.09.08حیثیات القرار 
 موجز مختصر .1

.Amazon EU S.à.r.l  ("مقدم الطلب") تقدم بطلب للحصول على
.AMAZON ") وأسماء النطاقات الدولیةIDNs ذات الصلة بالیابانیة والصینیة ("

("طلبات أمازون"). في بیان دیربان، أخطرت اللجنة االستشاریة الحكومیة 
")GAC مجلس اإلدارة بأنھا توصلت لمشورة باإلجماع بشأن (".AMAZON 

لدقیق في دیربان"). بعد النظر ا GACذات الصلة ("مشورة لجنة  IDNونطاقات 
القرار  NGPC، أصدرت لجنة 2014مایو أیار  14والعنایة الواجبة، في 

2014.05.14.NG03  ("القرار") بالموافقة على مشورة لجنةGAC  في دیربان
 وأصدرت التوجیھات بعدم المضي قدًما في طلبات أمازون.

https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-amazon-22aug14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-amazon-22aug14-en.pdf


في ، قدم مقدم الطلب طلًبا فورًیا، یسعى إلعادة النظر 2014مایو أیار  30وفي 
في دیربان. ویجادل مقدم الطلب بأن  GACعلى مشورة لجنة  NGPCموافقة لجنة 
في دیربان كانت سابقة ألوانھا وقد ُمنحت افتراض قوي على  GACمشورة لجنة 

. باإلضافة إلى ذلك، جادل مقدم الطلب بأن NGPCنحو غیر سلیم من جانب لجنة 
دقیقة وأھملت اعتبار  اعتبرت معلومات جوھریة مغلوطة أو غیر NGPCلجنة 

 معلومات جوھریة أخرى عند قبول المشورة.

إلى أن مقدم الطلب لم یذكر أسسا سلیمة إلعادة النظر. وعلى  BGCوخلصت لجنة 
إلى ما یلي: (أوال) ال یوجد دلیل على أن  BGCوجھ التحدید، خلصت لجنة 

لم یثبت مقدم  في اعتماد إعادة النظر لدعم القرار، (ثانیا) NGPCإجراءات لجنة 
أھملت في نظر أي معلومات جوھریة في تمریر  NGPCالطلب بالدلیل أن لجنة 

اعتمدت على معلومات جوھریة مغلوطة أو غیر دقیقة  NGPCالقرار أو أن لجنة 
 GACأخذت بعین االعتبار نصیحة لجنة  NGPCفي تمریر القرار، و (ثالثا) أن لجنة 

الداخلیة واإلجراءات المنصوص علیھا في دلیل  ICANNفي دیربان وفقا للوائح 
 27-14برفض الطلب  BGC. لذلك، أوصت لجنة gTLDمقدم الطلب لنطاقات 

باإلحالة رغم أنھا منصوص علیھا  BGC(وأن یتم إدراج مجموع توصیات لجنة 
 .NGPCبشكل كامل في ھذه الحیثیة). ووافقت على ذلك لجنة 

 حقائق أساسیة ذات صلة .2

 .Amazonلطلب طلبا للحصول على طلبات قدم مقدم ا

بخطاب إلى مجلس إدارة  GAC، بعث رئیس لجنة 2012یونیو حزیران  17وفي 
ICANN :تضمن ما یلي 

المقبلة، ومقدار  ICANN، وتوقیت اجتماعات gTLDنظًرا للتأخیر في عملیة طلب 
سمح لھا بأنھا لن تكون في موقف ی مجلس اإلدارة GACُتعلِم لجنة العمل المعني، 

. ولھذا السبب، فإن 2012في عام  gTLDبتقدیم أي مشورة جدیدة بشأن طلبات 
حول طلبات  GACتنظر في تداعیات تقدیم أي مشورة من لجنة  GACلجنة 

gTLD ومن غیر المتوقع االنتھاء من عملیات الدراسة ھذه قبل اجتماع دول آسیا .
2013.1والمحیط الھادئ المقرر عقده في أبریل نیسان 

P 

لحكومات البرازیل  GAC، قدم ممثلي لجنة 2012نوفمبر تشرین الثاني  20في 
Pوبیرو إنذاًرا مبكًرا فیما یتعلق بطلبات أمازون.

2
P 

أنھا ستقوم بنشر قائمة الطلبات  GAC، أعلنت لجنة 2013فبرایر شباط  14في 
الذي سیعقد في بكین  GACإجماال خالل اجتماع لجنة  GACالتي سوف تنظرھا 

2013.3في إبریل نیسان 
P  أعلنت لجنة 2013فبرایر شباط  25في ،GAC  أیضا

" GACعلى أنھا "ال تزال تقوم بجمع ومعالجة المشاركات الواردة من أعضاء لجنة 
Pوسوف تنشر معلومات إضافیة في أسرع وقت ممكن.

4
P 

، كتب مقدم الطلب إلى مجلس اإلدارة بشأن التزامات 2013في شھر مارس آذار 
Pالمصلحة العامة فیما یخص طلبات أمازون،

5
P  وقد اعترض معارضICANN 

") على طلبات أمازون نیابة عن "مجتمع أمازون"، أي "منطقة جنوب IOالمستقل ("
Pأمریكا باالسم اإلنجلیزي نفسھ حول نھر األمازون" ("معارضة المجتمع").

6
P 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-09-08-en%23foot1
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-09-08-en%23foot1
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https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-09-08-en%23foot3
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 في بیان بكین أن طلبات أمازون تتطلب GAC، حددت لجنة 2013إبریل نیسان  11في 
وأشارت على مجلس اإلدارة بعدم المضي قدًما  GACمزیًدا من النظر من جانب لجنة 

Pفي بكین"). GACفي تلك الطلبات خارج نطاق التقییم المبدئي ("مشورة لجنة 

7
Pرّد مقدم 

لم تتوصل لمشورة  GACفي بكین بحجة أن لجنة  GACالطلب على مشورة لجنة 
الجدید ("الدلیل") لم ینص على  gTLDباإلجماع بشأن الطلبات، وأن دلیل مقدم طلب 

GAC.8طلبات محددة لمزید من النظر من جانب لجنة  ICANNأن تؤجل 
P وجادل

الجغرافیة، والتي مقدم الطلب أیًضا بأنھ اعتمد على أحكام الدلیل بشأن السالسل 
تضمنت حكًما العتراضات المجتمع على السالسل الجغرافیة، وأن مشورة لجنة 

GAC  "في بكین تمثل "محاولة جدیدة لعزل السالسل التي تثیر قضایا جغرافیة
Pوتصرفت "كمعترض فعال على سیاسات یحركھا المجتمع."

9
P 

، أعلنت الحكومة األمریكیة عزمھا "البقاء على الحیاد" 2013في أوائل یولیو تموز 
تقدیم اعتراضات باإلجماع  GACفیما یتعلق بطلبات أمازون، "مما یتیح [للجنة] 

UPبشأن ھذه السالسل إلى مجلس اإلدارة، إن لم تعترض أي حكومة أخرى."

10
PU  أیضا

حول جھوده  ، كتب مقدم الطلب إلى مجلس اإلدارة2013في أوائل یولیو تموز 
المستمرة للتفاوض مع البرازیل وبیرو بخصوص طلبات أمازون. كما قدم مقدم 

UPالطلب التزامات المصلحة العامة المقترحة.

11
PU 

مجلس اإلدارة  GAC، في بیان دیربان، أخطرت لجنة 2013یولیو تموز  18في 
UPعلى طلبات أمازون. GACبأنھا توصلت إلجماع بشأن مشورة اعتراض لجنة 

12
PU 

في دیربان،  GAC، رّد مقدم الطلب على مشورة لجنة 2013أغسطس آب  23في 
) سیكون لھا آثار تمییزیة تتعارض 2) ال تتفق مع القانون الدولي، (1بحجة أنھا: "(

) تنتھك توصیات السیاسة المنفذة ضمن 3؛ (ICANNمباشرة مع وثائق اإلدارة لدى 
UPات طویلة."[دلیل مقدم الطلب] التي تحققت من خالل إجماع دولي على مدار سنو

13
PU 

، أرسل مقدم الطلب خطاًبا آخر مجلس اإلدارة، 2013دیسمبر كانون األول  3في 
للتفاوض مقدًما المزید من التفاصیل والتوضیح بشأن محاوالت مقدم الطلب المستمرة 

UPمع حكومتي البرازیل وبیرو بخصوص طلبات أمازون.

14
PU  وبعد مرور شھر تقریبا

كتب مقدم الطلب إلى مجلس اإلدارة مؤكدا أن طلبات أمازون ال تقع ضمن أي من 
ت الخمس "لألسماء الجغرافیة" الواردة في الدلیل التي تحتاج إلى دعم الحكومة الفئا

UPأو السلطة العامة.

15
PU 

عادة النظر في ، قدم مقدم الطلب طلًبا فورًیا، یسعى إل2014مایو أیار  30وفي 
في دیربان. ویجادل مقدم الطلب بأن  GACعلى مشورة لجنة  NGPCموافقة لجنة 
في دیربان كانت سابقة ألوانھا وقد ُمنحت افتراض قوي على  GACمشورة لجنة 

. باإلضافة إلى ذلك، جادل مقدم الطلب بأن NGPCنحو غیر سلیم من جانب لجنة 
مغلوطة وغیر دقیقة وأھملت قبول أي  وافقت على معلومات جوھریة NGPCلجنة 

UPمعلومات جوھریة أخرى في قبول المشورة.

16
PU 

من مقدم الطلب الحصول على  BGC، طلبت لجنة 2014یولیو تموز  26في 
وافقت على معلومات جوھریة مغلوطة أو  NGPCأن لجنة  توضیح بشأن ادعائھ

 بتوضیح المعلومات BGCغیر دقیقة في تمریر القرار. وردت أمازون على طلب لجنة 
 NGPCالجوھریة المغلوطة أو غیر الدقیقة المزعومة التي ادعت أمازون أن لجنة 

UPأغسطس آب"). 2اعتمدت علیھا في تمریر القرار. ("خطاب 

17
PU 
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 القضایا .3

لم تأخذ بعین االعتبار  NGPCقضایا إعادة النظر المتعلقة بما إذا كانت لجنة 
 معلومات جوھریة أو اعتمدت على معلومات جوھریة مغلوطة أو غیر دقیقة في:

في دیربان بالرغم من تقدیمھا بعد انتھاء  GACلجنة قبول مشورة  .1
UPفترة تقدیم المعارضة

18
PU؛ 

النظر بشكل فردي في طلبات أمازون، على الرغم من أن لجنة  .2
NGPC " في ظروف استثنائیة،"،یجب أال تفعل ذلك إالUP

19
PU؛ 

السلیمة عن طریق تطبیق  GACإھمال االلتزام بمبادئ إدارة  .3
UPفي دیربان GAC"افتراض قوي" على مشورة لجنة 

20
PU؛ 

االعتماد على نحو غیر سلیم على اإلنذار المبكر كحیثیة لمشورة لجنة  .4
GAC في دیربانUP

21
PU؛ 

على نحو غیر سلیم: (أوال) النظر في معلومات جوھریة مغلوطة أو  .5
غیر دقیقة في المراسالت المقدمة من ممثلي حكومات البرازیل وبیرو، 

و(ثانیا) إھمال النظر في المراسالت الجوھریة والتعلیقات من مقدم 
UPالطلب واألطراف األخرى

22
PU؛ 

إھمال النظر في المعلومات الجوھریة التي قدمتھا الحكومة األمریكیة  .6
 ؛201323في بیانھا في یولیو تموز 

إھمال النظر في قرار الخبیر برفض معارضة المجتمع للمعارض  .7
UPالمستقل على طلبات أمازون

24
PU؛ 

لب إلجراء دراسات إھمال النظر في تحلیل الخبیر وطلب مقدم الط .8
UPإضافیة

25
PU؛ 

الداخلیة وبنود  ICANNإھمال النظر في التزاماتھا بموجب لوائح  .9
UPفي دیربان GACالتأسیس في قبول مشورة 

26
PU؛ و 

في  GACإھمال النظر في التداعیات المالیة لقبولھا مشورة لجنة  .10
UPدیربان.

27
PU 

 المعاییر ذات الصلة لتقییم طلبات إعادة النظر .4

 بالتقییم، طعنا على إجراء مجلس BGCالداخلیة على أن تقوم لجنة  ICANNتنص لوائح 
) NGPC) وتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة (أو لجنة NGPCاإلدارة (أو لجنة 

من  2یرجى االطالع على المادة الرابعة، القسم  بخصوص طلبات إعادة النظر.
، بموجب الصالحیات الممنوحة لھا من NGPCاللوائح الداخلیة. ولقد راجعت لجنة 

بشأن  BGCقبل مجلس اإلدارة في ھذه الحالة، ونظرت بدقة في توصیة لجنة 
UPووجدت أن التحلیل سلیم. 14-27الطلب رقم 

28
PU 

 التحلیل والحیثیات .5
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لم یذكر مقدم الطلب أساسا سلیما إلعادة النظر فیما یتعلق بتوقیت  .أ 
 في دیربان. GACمشورة لجنة 

معھا في الرأي، أّن مقدم  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
الطلب لم یحدد أساساً مناسباً إلعادة النظر فیما یتعلق بتوقیت مشورة 

كان  NGPCفي دیربان. ویجادل مقدم الطلب بأن لجنة  GACلجنة 
في دیربان ألن تلك  GACینبغي علیھا عدم قبول مشورة لجنة 

، بعد غلق فترة تقدیم 2013یولیو تموز  18المشورة تم تقدیمھا في 
. ومع ذلك، لم یقدم مقدم الطلب 2013مارس آذار  13المعارضة في 

نظرت في معلومات جوھریة  NGPCأي حجة أو دلیل یثبت أن لجنة 
مغلوطة وغیر دقیقة، أو أھملت النظر في أي معلومات جوھریة 

في دیربان المدعى بأنھا غیر  GACعند قبول مشورة لجنة أخرى، 
 مالئمة التوقیت. وبناء علیھ، ال یوجد أي أساس إلعادة النظر.

 عالوة على ذلك، وعلى عكس ما یتحجج بھ مقدم الطلب، یجب على لجنة
NGPC  النظر في مشورة لجنةGAC  فیما یتعلق بنطاقاتgTLD 

النظر عن دلیل مقدم الطلب، الجدیدة المقدمة في أي وقت. وبصرف 
 الداخلیة على نحو ثابت من مجلس اإلدارة النظر ICANNتقضي لوائح 

 على المجلس عن طریق التعلیق GACفي أي قضایا قد تعرضھا لجنة 
 .)j.2.1و  i.2.1§§ أو المشورة. (اللوائح الداخلیة، المادة الحادیة عشر، 

ال تحل محل  GACأحكام الدلیل بشأن التعامل مع مشورة لجنة 
 متطلبات اللوائح الداخلیة في ھذا الشأن.

لم یذكر مقدم الطلب أساسا سلیما إلعادة النظر فیما یتعلق بنظر لجنة  .ب 
NGPC .في طلبات أمازون 

معھا في الرأي، أّن مقدم  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
الطلب لم یحدد أساساً مناسباً إلعادة النظر فیما یتعلق بنظر لجنة 

NGPC  في طلبات أمازون. ویتحجج مقدم الطلب بأن لجنةNGPC 
نظرت بشكل غیر صحیح "على نحو فردي" في طلبات أمازون وأھملت 

یكفي  شرح األسباب في أن الظروف المحیطة بطلباتھا "استثنائیة" بما
UPلتبریر النظر الفردي.

29
PU  مرة أخرى، ال یجادل مقدم الطلب بأن لجنة

NGPC  نظرت في معلومات جوھریة مغلوطة وغیر دقیقة أو أھملت
ند تمریر القرار ولذلك لم یحدد أسسا النظر في أي معلومات جوھریة، ع

 .)2.2§ صحیحة إلعادة النظر. (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، 

من الدلیل،  5.1وعلى أي حال، تتناقض حجة مقدم الطلب مع القسم 
والتي تنص صراحًة على أن ینظر مجلس اإلدارة بشكل فردي في أي 

 :GACالجدیدة، بما في ذلك نتیجة مشورة لجنة  gTLDطلب لنطاقات 

 gTLDیحتفظ مجلس اإلدارة بالحق في النظر بشكل فردي في طلب 
الجدیدة لتحدید إن كانت الموافقة علیھ في مصلحة مجتمع اإلنترنت. 

وبموجب ظروف استثنائیة، یجوز لمجلس اإلدارة النظر في طلب 
gTLD .على سبیل المثال، قد ینظر مجلس اإلدارة بشكل  بشكل فردي

فیما یتعلق بنطاقات  GACفردي في طلب نتیجة لمشورة لجنة 
gTLD  الجدیدة أو استخدام آلیةICANN .للمساءلة 
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) (تم إضافة التأكید). كما یوضح الدلیل أن 5.1§ (دلیل مقدم الطلب، 
ن "الظروف ھي على وجھ التحدید نوع م GACمشورة لجنة 

االستثنائیة" التي من شأنھا أن تبرر نظر مجلس اإلدارة الفردي في 
. وعالوة على ذلك، كما نوقش أعاله، تقضي لوائح gTLDطلب 

ICANN  الداخلیة على نحو ثابت أن ینظر مجلس اإلدارة في أي
إلى مجلس اإلدارة عن طریق التعلیق أو  GACقضایا قد تقدمھا لجنة 

 .)j.2.1و  i.2.1§§ ئح الداخلیة، المادة الحادیة عشر، المشورة. (اللوا

افتراض قوًي لمشورة  NGPCدعوى مقدم الطلب بأن منح لجنة  .ج 
 في دیربان ال یدعم إعادة النظر. GACلجنة 

معھا في الرأي، أّن مقدم  NGPC، وتتفق لجنة BGCتوصلت لجنة 
الطلب لم یحدد أساساً مناسباً إلعادة النظر فیما یتعلق باالفتراض المزعوم 

 في دیربان بشأن طلبات أمازون. GACالمطبق على مشورة لجنة 

في دیربان ال ینبغي أن  GACیدعي مقدم الطلب أن مشورة لجنة 
المضي قدما في بأال ینبغي  ICANNتنشئ افتراًضا قوًیا لمجلس إدارة 

UPطلبات أمازون.

30
PU  ودعما لذلك، یؤكد مقدم الطلب ذلك ألن مشورة لجنة

GAC  في دیربان قُدمت بعد انتھاء مدة المعارضة، ولم یتم تقدیمھا
وفًقا للدلیل، وبالتالي ال تخضع لمعاییر االفتراض المنصوص علیھا فیھ 

GAC.UP31بشأن مشورة لجنة 
PU خرى، ألن مقدم الطلب ال یجادل مرة أ

نظرت في معلومات جوھریة مغلوطة وغیر دقیقة  NGPCبأن لجنة 
أو أھملت النظر في أي معلومات جوھریة، عند قبول مشورة لجنة 

GAC  في دیربان، فإنھ لم یحدد أسسا صحیحة إلعادة النظر. (اللوائح
 .)2.2§ الداخلیة، المادة الرابعة، 

على نحو سلیم في المبررات الواردة في اإلنذار  NGPCنظرت لجنة  .د 
 المبكر

معھا في الرأي، إلى أن  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
أخذت بعین االعتبار المبررات المنصوص علیھا في  NGPCلجنة 

المقدم نیابة عن حكومات البرازیل وبیرو.  GACاإلنذار المبكر للجنة 
ت بشكل غیر صحیح في نظر NGPCویرى مقدم الطلب أن لجنة 

الحیثیات المقدمة في اإلنذار المبكر، ألنھ مقدم الطلب یدعي أن المبرر 
"یعكس فقط مخاوف حكومتین، وال یمكن أن یستخدم كمبرر باإلجماع 

UPبأكملھا." GACللجنة 

32
PU .ال تدعم دعاوى مقدم الطلب إعادة النظر 

أنھا على الرغم من أنھا  NGPCوفي حیثیاتھا للقرار، ذكرت لجنة 
في  GAC"[لیس] لدیھا مصلحة من المبرر الذي اعتمدت علیھ لجنة 

في  NGPCفي دیربان]، نظرت  GACإصدار [مشورة لجنة 
المقدم نیابة عن  GACلجنة السبب/المبرر الوارد في اإلنذار المبكر ل

UPحكومات البرازیل وبیرو ..."

33
PU  لم تذكر لجنةNGPC  أنھا نظرت أو

 GACاعتمدت على مبرر اإلنذار المبكر لتقدیم المبرر لمشورة لجنة 
بل على العكس، ذكرت صراحة على أنھا "[لیس] لدیھا  -بان في دیر

 NGPCمصلحة" في ذلك المبرر. وال یوجد ثمة دلیل على أن لجنة 
اعتمدت على معلومات جوھریة مغلوطة أو غیر دقیقة في قبول 
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في دیربان. عالوة على ذلك، حسبما یرى مقدم  GACمشورة لجنة 
أھملت النظر في معلومات جوھریة عند  NGPCالطلب أن لجنة 

بشأن األساس والسبب من  GACإھمال "إجراء تحقیق إضافي للجنة 
UPأجل المشورة باإلجماع،"

34
PU  ال یوجد شيء في لوائحICANN 

یتطلب من لجنة  GAC، أو الدلیل أو المبادئ التشغیلیة للجنة الداخلیة
GAC .تقدیم مبرر لمشورتھا 

لم "تعتمد" على  NGPCإلى أن لجنة  BGCوأخیرا تشیر لجنة 
في دیربان من عدمھ.  GACاإلنذار المبكر في تحدید قبول مشورة 

، NGPCوباألحرى، على النحو المنعكس في القرار، نظرت لجنة 
واد أخرى، في العدید من المستندات، والمشورة القانونیة من بین م

والخطابات المقدمة من مقدم الطلب ومن غیره من أصحاب المصلحة 
 في المجتمع.

على معلومات جوھریة مغلوطة وغیر دقیقة  NGPCلم تعتمد لجنة  .ه 
أو أھملت النظر في أي معلومات جوھریة عند نظرھا للتعلیقات العامة 

 مجلس اإلدارة. والمراسالت إلى

معھا في الرأي، إلى أن  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
اعتمدت على معلومات  NGPCمقدم الطلب لم یثبت أن لجنة 

جوھریة مغلوطة وغیر دقیقة أو أھملت النظر في أي معلومات 
جوھریة ذات صلة فیما یتعلق بالتعلیقات العامة والمراسالت إلى 

 مجلس اإلدارة.

(أوال) اعتمدت على معلومات : NGPCیتحجج مقدم الطلب بأن لجنة 
جوھریة مغلوطة أو غیر دقیقة في نظر المراسالت المرسلة إلى مجلس 

اإلدارة من حكومات البرازیل وبیرو، و(ثانیا) أھملت النظر في 
معلومات جوھریة عند إھمال النظر في المراسالت األخرى، بما في 

 35.رسلھا مقدم الطلبلمراسالت التي أذلك ا

بشأن النظر في المراسالت التي أرسلتھا حكومات البرازیل وبیرو، 
تقبل آراء الحكومتین ویستنتج  NGPCیجادل مقدم الطلب بأن "لجنة 

GAC".UPلجمیع أعضاء لجنة  باإلجماعء تمثل المشورة أن ھذه اآلرا

36
PU وھذه

 NGPCالدعوى ال یوجد ما یدعمھا. في حیثیاتھا للقرار، ذكرت لجنة 
" في خطاب من NGPCأنھا فقط "نظرت كجزء من إجراء لجنة 
، 2014إبریل نیسان  11نائب وزیر الشؤون الخارجیة لبیرو في 

 14وخطاب من مدیر في وزارة العالقات الخارجیة في البرازیل في 
في أي موضع، أو حتى  NGPC. ولم تذكر لجنة 2014إبریل نیسان 

 تلمح ضمًنا، على أنھا اعتمدت المراسالت من البرازیل وبیرو على أنھا
باإلجماع. وعالوة على ذلك، لم یستشھد الطالب  GACمشورة لجنة 

من  NGPCبأي حكم في الدلیل أو اللوائح الداخلیة یحظر على لجنة 
 .ICANNالنظر في المراسالت المقدمة على النحو الواجب إلى 

 2014أبریل نیسان  11یرى الطالب أیًضا أنھ بالرغم من أن خطاب 
معلومات مغلوطة بشأن إن كان ألمازون من حكومة بیرو ورد فیھا 

ISO 3166،UP37-2رمز 
PU  وأن لجنةNGPC  أخفقت في تحدید أي
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UPمعلومات مغلوطة وغیر دقیقة واردة في الخطاب."

38
PU  ومع ذلك، فإن

االعتماد المزعوم على معلومات مغلوطة أو غیر دقیقة ھو أساس 
إلعادة النظر فقط إذا كانت ھذه المعلومات جوھریة للقرار. وال ینص 

حكومة بیرو بشأن  على أنھا اعتمدت على إقرار NGPCمبرر لجنة 
في  GACفي اتخاذ قرار قبول مشورة لجنة  ISO 3166-2رمز 

لھذا االعتماد،  NGPCدیربان، وال یفسر مقدم الطلب كیفیة تنفیذ لجنة 
UPأو الطریقة التي بھا المعلومات ذات صلة بالموضوع على اإلطالق.

39
PU 

تحدید أي معلومات  NGPCعالوة على ذلك، لیس مطلوًبا من لجنة 
مغلوطة أو غیر دقیقة واردة في المراسالت التي تنظرھا وأن تشرح أن 

لم تعتمد على تلك المعلومات المحددة في اتخاذ قرارھا،  NGPCلجنة 
ات ذات صلة أو جوھریة للقرار خاصة عندما ال تكون تلك المعلوم

 المراد اتخاذه.

، للتوضیح BGCأغسطس آب رًدا على طلب لجنة  2وأخیًرا في خطاب 
من الحكومة  2014إبریل نیسان  14یجادل مقدم الطلب بأن خطاب 

 البرازیلیة یذكر بشكل غیر دقیق أن "جمیع الخطوات المنصوص علیھا في
لالعتراض على [طلبات أمازون] ...  gTLDدلیل مقدم الطلب لنطاقات 

UPاُتخذت في الوقت المناسب من جانب البرازیل وبیرو ..."

40
PU  ویدعي مقدم

دیربان لم في  GACالطلب بأن ھذه العبارة غیر دقیقة ألن مشورة لجنة 
 NGPCتكن في الوقت المناسب. ومرة أخرى، فإن الزعم بأن لجنة 

اعتمدت على معلومات مغلوطة أو غیر دقیقة ھو أساس إلعادة النظر 
. ومرة NGPCفقط لو كانت تلك المعلومات جوھریة لقرار لجنة 
على إقرار  NGPCأخرى، ال یشرح مقدم الطلب كیف اعتمدت لجنة 

البرازیل على نحو مزعوم في اتخاذ قرار قبول غیر الدقیق لحكومة 
في دیربان. عالوة على ذلك، كما نوقش أعاله، فإن  GACمشورة لجنة 

 GACحجة الطالب بشأن عدم مالءمة التوقیت المزعوم لمشورة لجنة 
UPفي دیربان لیس أساسا سلیما إلعادة النظر.

41
PU 

أھملت النظر في تعلیقات  NGPCویرى مقدم الطلب أیضا أن لجنة 
عامة ومراسالت جوھریة. على سبیل المثال، یرى مقدم الطلب أنھ في 

نظرت في ردود حكومات البرازیل وبیرو في  NGPCحین أن لجنة 
UPرد مقدم الطلب. تحلیل الخبراء، فإنھا لم تنظر في

42
PU ومع ذلك، في مبررھا ،

صراحة إلى أنھا أخذت بعین االعتبار البالغات  NGPCأشارت لجنة 
 2014أبریل نیسان  14التي تلقتھا رًدا على تحلیل الخبراء، بما في ذلك رد 

من سكوت ھایدن، نائب الرئیس لمقدم الطلب، والملكیة الفكریة، وكذلك 
خطابات من حكومة بیرو والحكومة البرازیلیة. باإلضافة إلى ذلك، 

سبتمبر  4ونظرت في مداوالتھا المراسالت بتاریخ  NGPC تلقت لجنة
صیة من فلیب بیتلیون نیابة عن مقدم الطلب بخصوص تو 2014أیلول 
UP43.14-27بشأن طلب إعادة النظر  BGCلجنة 

PU  وال یحدد مقدم الطلب
أي تعلیق عام محدد آخر أو خطاب من المراسالت التي یدعي أن لجنة 

NGPC  أھملت النظر فیھا، وینص مبرر لجنةNGPC  بوضوح على
"مراجعتھا للمواد الھامة المدرجة، ولكن [دون] االقتصار على" المواد 

UPالمدرجة.

44
PU وعلى أي حال، ال یحدد مقدم الطلب أي حكم في اللوائح الداخلیة 

) أن تنظر (ناھیك عن التحدید والمناقشة NGPCأو الدلیل یتطلب من لجنة 
UPفي كل تعلیق أو خطاب من المراسالت وارد.

45
PU 
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 .النظر في معلومات جوھریة من الحكومة األمریكیة NGPCلم تھمل  .و 

معھا في الرأي، إلى أن  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
أھملت النظر في أي معلومات  NGPCمقدم الطلب لم یثبت أن لجنة 

 جوھریة ذات صلة ببیان الحكومة األمریكیة.

النظر في معلومات جوھریة  NGPCیدعي مقدم الطلب إھمال لجنة 
من الحكومة األمریكیة بشأن  2013بإھمال النظر في بیان یولیو تموز 

UPالمؤشرات الجغرافیة.

46
PU  في بیانھا، أعربت الحكومة األمریكیة عزمھا

 GACالبقاء على الحیاد" فیما یتعلق بالطلبات، كي "تتیح [] للجنة "
تقدیم اعتراضات باإلجماع بشأن ھذه السالسل إلى مجلس اإلدارة، إذا 

لم تعترض أي حكومة أخرى." ومع ذلك، یرى مقدم الطلب أن 
"[البیان] الصادر عن الحكومة األمریكیة یدعو إلى مسألة مباشرة 

في دیربان تمثل بشكل واضح  GACلجنة  باالعتقاد بأن مشورة
بالكامل للرأي الوارد من البرازیل  GACاعتمادا باإلجماع للجنة 

UPوبیرو في إنذارھا المبكر أو مراسالت المتابعة."

47
PU 

ذلك، ال ینفي بیان الحكومة األمریكیة حقیقة أن مشورة  عالوة على
باإلجماع. وعمال  GACفي دیربان تمثل مشورة لجنة  GACلجنة 

"ُیفھم اإلجماع على أنھ یعني  47رقم  GACبمبدأ تشغیل لجنة 
ممارسة اعتماد القرارات من خالل االتفاق العام في عدم وجود أي 

UPاعتراض رسمي."

48
PU  كما یوضح البیان، فإن الوالیات المتحدة لم

في دیربان. والحقیقة الوحیدة ھي أن  GACتعترض على مشورة لجنة 
في  GACالوالیات المتحدة ظلت على الحیاد بشأن مشورة لجنة 

 في تلك المشورة. NGPCان ولم تكن جوھریة لنظر لجنة دیرب

 .النظر في معلومات جوھریة تتعلق بقرار الخبراء NGPCلم تھمل لجنة  .ز 

معھا في الرأي، على أن  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
أھملت النظر في أي معلومات  NGPCمقدم الطلب لم یثبت أن لجنة 

 جوھریة ذات صلة بقرار الخبراء.

أھملت على نحو غیر سلیم  NGPCیجادل مقدم الطلب بأن لجنة 
النظر في قرار الخبیر الذي یرفض معارضة المجتمع للمعارض 

UPالمستقل على طلبات أمازون.

49
PU طلب یؤكد على أن ویبدو أن مقدم ال

) اعتراضات حكومتي بیرو 1قرار الخبراء كان جوھریا ألن: (
 -والبرازیل ربما أُثیرت بشكل صحیح في سیاق معارضة المجتمع 

) أن معارضة المجتمع من قبل 2والتي لم تقدمھا تلك الحكومات، و(
UPتلك الحكومات ربما فشلت، كما یثبت ذلك قرار الخبراء.

50
PU 

على إثارة االعتراضات التي قد أثیرت،  GACال یقتصر أعضاء لجنة 
أو التي تلبي المعاییر المطلوبة للتأثیر، في واحد من األسباب األربعة 

) 3.2§ ، 3لطلب، الوحدة المذكورة لالعتراضات الرسمیة. (دلیل مقدم ا
 gTLDفیما یتعلق بطلبات نطاقات  GACبدالً من ذلك، فإن مشورة لجنة 

الجدیدة بشكل عام " تھدف لمعالجة الطلبات المحددة من قبل الحكومات 
أو تثیر  الوطنیة باعتبارھا تتسّبب في مشاكل، أي قد تخالف قانونا قومیا
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 وینعكس تقدیر أعضاء )3.1§ ، 3حساسیات." (دلیل مقدم الطلب، الوحدة 
 في حقیقة gTLDفیما یتعلق بأسبابھم لالعتراض على طلبات  GACلجنة 

غیر مطالبة بإصدار مبرر لمشورتھا. وعلى أي حال،  GACأن لجنة 
إبریل نیسان  29في  NGPCفإن مواد اإلحاطة الجتماعات لجنة 

تعكس أن قرار الخبراء تم أخذه بعین  2014ر مایو أیا 14و 2014
UPأثناء مداوالتھا بشأن طلبات أمازون. NGPCاالعتبار من قبل لجنة 

51
PU 

النظر في معلومات جوھریة فیما یتعلق  NGPCلم تھمل لجنة  .ح 
 بتحلیل الخبراء.

معھا في الرأي، إلى أن  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
أھملت النظر في أي معلومات  NGPCمقدم الطلب لم یثبت أن لجنة 

 جوھریة ذات صلة بتحلیل الخبراء.

وجھت األستاذ باسا "لمعالجة فقط ما  ICANNویرى مقدم الطلب أن 
كان بموجب قوانین الملكیة الفكریة، یمكن للحكومات المطالبة  إذا

بالسیادة المعترف بھا قانوًنا أو الحقوق الجغرافیة في مصطلح "أمازون 
. بناء على AMAZON"ملزمة" بمنح  ICANN" أو ما إذا كانت 

تسجیالت العالمات التجاریة الموجودة من قبل،" بینما " [السؤال] 
، وھي GACكان، من خالل قبول مشورة لجنة الحقیقي ھو ما إذا 

بذلك تخالف  ICANNلیست قائمة وموجودة في أي قانون قائم، تكون 
UPقانونا قومیا [أو] قانونا دولیا."

52
PU 

ینص الدلیل على أن المحددات التي سُتمنح من خاللھا مشورة لجنة 
GAC  في إطار برنامجNew gTLD :الجدید 

بشأن نطاقات  GACفي مشورة لجنة  ICANNستنظر 
gTLD  الجدیدة في أقرب وقت ممكن عملیا. مجلس اإلدارة

یجوز لھ التشاور مع خبراء مستقلین، مثل ھؤالء المعینون 
ت في إجراء تسویة منازعات نطاقات لسماع االعتراضا

gTLD  الجدیدة، في الحاالت التي تكون فیھا القضایا التي
وثیقة الصلة بواحد من  GACأُثیرت في مشورة لجنة 

 مجاالت القضایا إلجراءات االعتراض.

) (تم إضافة التأكید). بموجب ھذا الحكم، لدى مجلس 3.1§ (الدلیل، 
ول على رأي خبیر مستقل بشأن القضایا اإلدارة السلطة التقدیریة للحص

. كما یجوز لمجلس اإلدارة تحدید نطاق GACالمثارة في مشورة لجنة 
تشاوره مع خبراء مستقلین. وعلى ھذا النحو، فإن اعتراض مقدم 

 الطلب على نطاق تكلیف األستاذ باسا لیس أساًسا سلیًما إلعادة النظر.

الالئحة الداخلیة أو من  لم یستشھد مقدم الطلب بأي حكم من أحكام
تكلیف دراسات قانونیة إضافیة  ICANNالدلیل من شأنھ أن یطلب من 

الجدیدة. إن  New gTLDبناء على طلب من مقدم طلب نطاقات 
إعادة النظر إلھمال النظر في معلومات جوھریة لیست مناسبة إذا 

 "كان باستطاعة الطرف مقّدم الطلب تقدیم المعلومات لینظرھا مجلس
مھا."  اإلدارة وقت القیام باإلجراء أو رفض القیام بھ، ولكنھ لم یقدِّ

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-09-08-en%23foot51
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-09-08-en%23foot52


.) تم إعطاء مقدم الطلب b.2§ (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، 
، بما في ذلك NGPCفرص متعددة لتقدیم المواد لتنظرھا لجنة 

الفرصة، التي قبلھا، للرد على تحلیل الخبراء. في الواقع، فإن مقدم 
في دیربان اعتراضا  GACرفق في رده على مشورة لجنة الطلب أ

UPمطوال من دراسة قانونیة بشأن حمایة األسماء الجغرافیة.

53
PU  إذا اعتقد

ضافي، كان یحق لھ القیام مقدم الطلب أن ھناك حاجة لتحلیل قانوني إ
 .NGPCبذلك التحلیل وتقدیمھ إلى لجنة 

النظر في معلومات جوھریة فیما یتعلق  NGPCلم تھمل لجنة  .ط 
 بلوائحھا الداخلیة، وبنود التأسیس، وتأكید االلتزامات.

معھا في الرأي، أّن مقدم الطلب  NGPC، وتتفق BGCخلصت لجنة 
 NGPCلم یحدد أساساً مناسباً إلعادة النظر فیما یتعلق بنظر لجنة 

الداخلیة، وبنود التأسیس وتأكید  ICANNاللتزاماتھا بموجب لوائح 
 االلتزامات.

أھملت النظر في معلومات جوھریة  NGPCیزعم مقدم الطلب أن لجنة 
من لوائح  III.1و II.3و I.2مواد فیما یتعلق بالتزاماتھا بموجب ال

ICANN  7و 5و 4من نظامھا األساسي، واألقسام  4الداخلیة، والمادة 
UP54.من تأكید االلتزامات 3. 9و

PU  وخالف مقدم الطلب مع القرار ال یثبت
أخفقت في القیام بالتزاماتھا. وحیث أن المبرر  NGPCمع ذلك أن لجنة 

تصرفت وفًقا اللتزامھا  NGPCالتخاذ القرار یبین بوضوح أن لجنة 
من اللوائح الداخلیة لمعالجة المشورة  2.1، القسم 11بموجب المادة 

UPحسب األصول. GACالصادرة من لجنة 

55
PU 

النظر في معلومات جوھریة فیما یتعلق  NGPCلم تھمل لجنة  .ي 
 باآلثار المالیة لھذا القرار.

معھا في الرأي، على أن  NGPC، وتتفق لجنة BGCخلصت لجنة 
أھملت النظر في أي معلومات  NGPCمقدم الطلب لم یثبت أن لجنة 

جوھریة ذات صلة باآلثار المالیة لھذا القرار. یدعي الطالب أنھ "[إذا] 
كان التحدید بأن [القرار] في الواقع ینتھك قوانین قومیة ودولیة مختلفة، 

من خالل عملیة مراجعة فإن تكالیف الدفاع عن ھذا اإلجراء (سواء 
مستقلة أو عن طریق محاكم أمریكیة) سیكون لھ تأثیرات مالیة كبیرة 

ICANN  ..."56على 
PU  لم یثبت مقدم الطلب أن لجنةNGPC  لم تنظر

التقاضي الناشئة عن القرار، بما في ذلك التأثیر المالي في إمكانیة 
المحتمل لھذا التقاضي. وعلى أي حال، فإن مقدم الطلب لم یثبت كیف أن 

في ھذا الشأن.  NGPCإمكانیة التقاضي المزعومة جوھریة لقرار لجنة 
 وعلى ھذا النحو، لم یحدد مقدم الطلب أسسا سلیمة إلعادة النظر.

 القرار .6

بالفرصة للنظر في جمیع المواد المقدمة من مقدم الطلب أو نیابة  NGPCحظیت 
. بعد النظر في جمیع المعلومات ذات 27-14عنھ أو ترتبط خالفا لذلك بالطلب 
واعتمدتھا  BGCتوصیة لجنة  NGPCالصلة المقدمة، استعرضت لجنة 

 ،27-14بخصوص الطلب 
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)33-https://www.icann.org/en/system/files/files/UT

33TUen.pdf-22aug14-amazon-recommendation ]PDF، 177 KB([ ،
 NGPCیتجزأ من ھذا المبرر ومرفقة بالمواد المرجعیة لتقدیم لجنة والتي تعد جزًءا ال 

 بشأن ھذه المسألة.

من المادة الرابعة من  17 2و 2.16، القسم BGCمن حیث توقیت توصیة لجنة 
القرار النھائي أو التوصیة  BGCاللوائح الداخلیة والتي تنص على أن تتخذ لجنة 

حسب االقتضاء] فیما یتعلق بطلب إعادة النظر في  NGPCلمجلس اإلدارة [أو لجنة 
كن غیر عملي ویصدر مجلس اإلدارة خالل ثالثین یوًما من استالم الطلب، ما لم ی

 60خالل  BGCحسب االقتضاء] قراره بشأن توصیة لجنة  NGPC[أو لجنة 
یوًما من تاریخ استالم طلب إعادة النظر، أو في أقرب وقت بعد ذلك بقدر اإلمكان. 

 BGC.) طلبت لجنة 2.17و  2.16(راجع اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، األقسام 
ا لتقدیم توصیتھا بسبب طلبھا للحصول على توضیح من مقدم الطلب، وقًتا إضافیً 

ونظًرا لحجم طلبات إعادة النظر الواردة في غضون األشھر األخیرة. وعلى ھذا 
من اتخاذ قرار بشأن ھذا  BGCالنحو، كانت الفرصة العملیة األولى لتتمكن لجنة 

في  BGCر لجنة ، ولم یكن من العملي أن تنظ2014أغسطس آب  22الطلب في 
في  NGPGالطلب في وقت أقرب. بعد ذلك، كانت أول فرصة ممكنة لتنظر لجنة 

 .2014سبتمبر أیلول  8یوم  27-14طلب 

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

 ائف اإلداریة التنظیمیة التي ال تتطلب إجراء تعلیقات عامة.ھذا القرار ھو من الوظ

 قرارات الخبراء فیما یخص االعتراض على حالة تعارض السالسل غیر المتسقة المتصور .د 

استمرت اللجنة في مناقشاتھا المتعلقة بآلیة قرارات الخبراء بشأن االعتراضات على حالة تعارض 
") المتصورة غیر المتسقة. قدم الرئیس إلى اللجنة الخیارات المحتملة لمعالجة SCOالسالسل ("

المتصورة غیر المتسقة، بما في ذلك اعتماد آلیة المراجعة التي  SCOقرارات الخبراء بشأن 
، أو عدم اعتماد آلیة المراجعة. كما بحثت اللجنة 2014ُنشرت للتعلیق العام في فبرایر شباط 

تقدیریة للنظر بشكل فردي واحتمالي وربما إرسالھا إلى المركز الدولي لتسویة حدود سلطتھا ال
المتصورة غیر  SCO") لمزید من المراجعة، قرارات الخبراء معینة بشأن ICDRالمنازعات ("

 المتسقة، أو خالفا لذلك التي تبدو غیر معقولة.

اجعة لمعالجة قرارات الخبراء قدمت إیمي ستاثوس ملخصا للتعلیقات العامة الواردة بآلیة المر
 المتصورة غیر المتسقة، التي ُنشرت للتعلیق العام. SCOبشأن 

شرعت اللجنة في مناقشة المزایا والعیوب النسبیة لمختلف الخیارات المطروحة لمعالجة قرارات 
 المتصورة غیر المتسقة، أو خالفا لذلك التي تبدو غیر معقولة. أیَّد مایك SCOالخبراء بشأن 

المتصورة غیر المتسقة، أو خالفا لذلك  SCOسیلبر فكرة إرسال قرارات الخبراء المعینة بشأن 
لمزید من المراجعة، وأعرب عن عدم الرضا بأن  ICDRالتي تبدو غیر معقولة مرة أخرى إلى 

ICDR  .لم تحل داخلیا التناقضات المتصورة في القضیة. ووافق بیل غراھام وجورج سادوسكي
فورتي حول القواعد واإلجراءات التي من شأنھا أن تكون في حیز -أولغا مادروجا واستفسرت

 التنفیذ إذا تم تحدید ھذا الخیار، وباشرت اللجنة مناقشة الموضوع نفسھ.

 ونظرت اللجنة أیضا في كیفیة إمكان تنفیذ مختلف الخیارات في حال اعتماده.
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فیة في ضوء المناقشة بحیث یمكن التعامل مع وطلبت اللجنة من العاملین إعداد مواد إحاطة إضا
 المسألة في اجتماع مقبل.

 أیة أعمال أخرى .ه 

 DotConnectAfricaورد إلى اللجنة تحدیث موجز بشأن عملیة المراجعة المستقلة بین 
Trust وICANN  بشأن نطاقAFRICA gTLD.الجدید . 

هللا آخر المستجدات بشأن  استفسرت إریكا مان حول حاالت تعارض األسماء، وقدم أكرم عطا
الجدید  gTLDتنفیذ فترات االنقطاع تحت السیطرة لحاالت تعارض األسماء من قبل مشغلي سجل 

 2014یولیو تموز  30وعما إذا كانت التدابیر في إطار تعارض األسماء المعتمدة من قبل اللجنة في 
 نافذة المفعول.

 وبھذا طلب الرئیس اختتام االجتماع.

 2014أكتوبر تشرین األول  13في تم النشر 
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33
PU  حیثیة القرارNG032014.05.14. متوفر على -w.icann.org/resources/boardhttps://ww

2.b -en -14-05-2014-gtld-new-material/resolutions. 

UP

34
PU  10، الصفحة 8§ ، 14-27الطلب. 

UP

35
PU  14-11، الصفحات 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

36
PU 14-13، الصفحات 8§ ، 14-27، انظر أیضاالطلب 11، الصفحة 8§ ، 14-27الطلب  انظر. 

UP

37
PU  2تم نشر رمز-ISO 3166 خمسة أرقام  من قبل المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي وتعیین سالسل ھجائیة عددیة من

لألقسام اإلداریة للدول واألقالیم التابعة. 
 (راجع

http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/updates_on_iso_3166.htm?show
=tab3(. 

UP

38
PU  14-13، الصفحات 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

39
PU  أغسطس آب رًدا على طلب لجنة  2في خطابBGC  للتوضیح، أضاف مقدم الطلب أن ھذا اإلقرار نفسھ قدمھ ممثل لجنة

GAC  لبیرو إلى لجنةGAC  قبل التصویت على مشورة لجنةGAC  ومع 2-1أغسطس آب في  2في دیربان. (خطاب (
. وعلى ھذا النحو، فإن المواد التي ICANNإدارة لجنة استشاریة مستقلة، ولیست جزًءا من مجلس  GACذلك، فإن لجنة 

 فیھا في تقدیم مشورتھا لیست أساًسا سلیًما إلعادة النظر. GACنظرت لجنة 

UP

40
PU  ى ، متوفر عل2أغسطس آب، الصفحة  2خطاب-https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion

en.pdf-02aug14-bgc-ngpc-to ]PDF، 475 KB[ 

UP

41
PU  أغسطس آب، یرى مقدم الطلب أیضا أنھ في أعقاب صدور مشورة لجنة  2في خطابGAC  في دیربان ولكن قبل

لتقدیم موقفھ. وال یطعن مقدم  NGPCعلى القرار، طلب وُرفض الطلب، فرصة لالجتماع بلجنة  NGPCتصویت لجنة 
أو اإلجراء الذي یتطلب  ICANNالطلب على إجراء العاملین و/أو مجلس اإلدارة وال یشیر إلى اللوائح الداخلیة أو سیاسة 

 ھذا االجتماع.

UP

42
PU  12، الصفحة 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

43
PU  سبتمبر أیلول، متوفر على  4خطاب-ngpc-to-https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion

en.pdf-04sep14]PDF، 504 KB.[ 
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UP

44
PU  حیثیة القرارNG032014.05.14. متوفر على -https://www.icann.org/resources/board

2.b -en -14-05-2014-gtld-new-material/resolutions. 

UP

45
PU  یبدو أیضا أن مقدم الطلب یجادل بأن لجنةNGPC  ،8§ كان ینبغي علیھا التماس اآلراء من حكومات أخرى. (الطلب ،

 القیام بذلك. NGPC.) ومع ذلك، ال یستشھد بأي حكم وارد في اللوائح الداخلیة أو الدلیل یطلب من لجنة 12الصفحة 

UP

46
PU  15-14، الصفحات 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

47
PU 15، الصفحة 8§ ، 14-27ع الطلب راج. 

UP

48
PU  مبدأ تشغیلGAC  متوفر على  47رقم

tps://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principlesht. 

UP

49
PU  17-16، الصفحات 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

50
PU  17، الصفحة 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

51
PU اع لجنة مواد اإلحاطة الجتمNGPC  متوفرة على 2014إبریل نیسان  29في

en.pdf-29apr14-1-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing 
]PDF، 485 KB29-] وapr14-2-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing

en.pdf ]PDF، 950 KB[ مواد اإلحاطة الجتماع لجنة ،NGPC  متوفرة  2014إبریل نیسان  29في
14may14-1-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing- على

en.pdf ]PDF، 688 KB 2-] و-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing
en.pdf-14may14 ]PDF، 1.62 MB.[ 

UP

52
PU  (التأكید في النص األصلي). 19-18، الصفحات 8§ ، 14-27الطلب 

UP

53
PU  راجع الرد على مشورة لجنةGAC  في دیربان، الملحق أ، متوفر

30may14-2-amazon-annex-https://www.icann.org/en/system/files/files/request-على
en.pdf ]PDF، 19.8 MB.[ 

UP

54
PU  21-19، الصفحات 8§ ، 14-27راجع الطلب. 

UP

55
PU كما یرى مقدم الطلب أیًضا أن لجنةNGPC  كان ینبغي أن تحصل على التعلیقات من [المنظمة الداعمة لألسماء العامة"
")GNSOعلق بإن كانت [مشورة لجنة ")] فیما یتGAC  في دیربان] تنتھك سیاسة منظمةGNSO ،8§ ." (الطلب ،

 القیام بذلك. NGPC.) ومع ذلك، فالطالب ال یستشھد بأي نص في اللوائح أو الدلیل یطلب من 21الصفحة 

UP

56
PU  22-21، الصفحات 8§ ، 14-27الطلب. 
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