
 

 محضر االجتماع -الجديدة  gTLDلجنة برنامج 
 2014مايو  14

 الجديدة gTLDاالجتماع الدوري للجنة 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-14-05-2014 

 
 

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

وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة  الجديدة. gTLDمتعارضة فيما يخص برنامج نطاق 
 ICANNبالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية 

تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ 
نطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على تم تحديد ال الجديدة. gTLDفيما يتعلق ببرنامج نطاق 

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

عبر  ICANNالجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع اعتيادي للجنة برنامج 
 بالتوقيت العالمي المنسق.  13:00مام الساعة في ت 2014مايو  14الهاتف في 

 
 كان رئيس اللجنة، شيرين شلبي، هي من دعت لعقد هذا االجتماع على وجه السرعة.

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

(رئيس مجلس اإلدارة)، وكريس  ، وستيف كروكر)ICANN(الرئيس والمدير التنفيذي، منظمة 
  ديسبين، وبيل جراهام، وأولجا مادروجا فورتي، وغونزالو نافارو، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير.

 
 واعتذر كل من برونو النفين وإيريكا مان وراي بيلزاك وكيو واي وو عن الحضور. 

 
) وسوزان وولف (ممثل IETF -كما حضر جون سوينينن (ممثل فرقة عمل هندسة االتصاالت 

اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر) كعضوين غير مصوتين في اللجنة. كما حضرت هيذر 
 درايدن، كمراقب للجنة. 

 
 ريناليا عبد الرحيم (مراقبة).  الضيوف المدعون:

 
 األمين العام: جون جيفري (المستشار واألمين العام).

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

أكرم عطا هللا (الرئيس، شعبة النطاقات العالمية)، وميغان بيشوب (منسق دعم المجلس)، وميشيل 
برايت (مدير دعم مجلس اإلدارة)، وسامانثا إيسنر (كبير مستشارين)، وآلين جروجان (كبير 

المستشار العام)، وجيمي هيدالند (مستشار الرئيس/  مستشاري التعاقدات)، ودان هاورين (نائب

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-05-14-en
https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-05-14-en
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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المدير التنفيذي)، وإليزابيث لو (كبير مستشارين)، وسايروس نامازي (نائب الرئيس، إشراك 
، وإيريكا رانديل (مستشار)، (GAC، وأولوف نوردلينج (كبير مديرين، عالقات (DNSصناعة 

 ). gTLDويليت (نائب الرئيس، عمليات  وإيمي ستاثوس (نائبة المستشار العام)، وكريستين
 

 . 2014مايو  14الجديدة، والذي انعقد في  gTLDهذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج 
 
 2 ........................................................................................................................... جدول أعمال الموافقة .1

 2 ................................................................................................................ الموافقة على محاضر الجلسات أ. 

 2 ......................................................................................................................... جدول األعمال الرئيسي .2

 2 ...................................................... في بكين وديربان وبيونيس آيريس وسنغافورة GACالبنود المتبقية من مشورة  أ. 
 NG02 ........................................................................... 4.2014.05.14حيثيات القرار 

 6 ................................................................................ذات الصلة) IDNs(و AMAZON.حول  GACمشورة  ب. 
 NG03 ........................................................................... 8.2014.05.14حيثيات القرار 

 13 ............................ آلية المراجعة -قرارات الخبراء بشأن االعتراض على حالة تعارض في السالسل غير المتسقة المدركة  ج. 
 14 .......................................................................................... الجديدة gTLDقواعد المزادات العلنية لبرنامج  د. 

 14 .......................................................................................... الجديدة gTLDالتحديث المالي لبرنامج نطاقات  ه. 
 

 جدول أعمال الموافقة .1

 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 
 

قدم رئيس المجلس بنود جدول أعمال الموافقة. ثم تنحى كريس ديسبين وأيدت أولجا مادروجا فورتي 
 الواردة في جدول أعمال الموافقة. اتخذت اللجنة اإلجراءات التالية:قرار تبني البنود 

 
الجديدة  gTLD) موافقة لجنة برنامج NG01.2014.05.14تقرر بموجب القرار رقم (

)NGPC التابعة لمجلس إدارة (ICANN  على محاضر اجتماعاتNGPC  مارس  22في
 .2014أبريل  4-3مارس و 26و
 

إال  .2014.05.14NG01نة في الوقت الحاضر لصالح القرار صوت جميع األعضاء في اللج
أنه لم يتسنى لكل من برونو النفين وإيريكا مان وراي بيلزاك وكيو واي وو التصويت على 

 القرار. وتم تنفيذ القرار.

 جدول األعمال الرئيسي .2

 في بكين وديربان وبيونيس آيريس وسنغافورة GACالبنود المتبقية من مشورة  .أ 
 

واصلت اللجنة مناقشاتها بشأن المشورة الصادرة من قبل اللجنة االستشارية الحكومية للمجلس فيما 
الجديدة. وقد قامت اللجنة بمراجعة التأكيدات الجديدة المقترحة لبطاقة قياس  gTLDيتعلق ببرنامج 
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يس ديسبين على المقدمة في بيان سنغافورة. كما ركز كر GACاألداء استجابًة للمشورة الجديدة من 
  كافة البنود الجديدة للمشورة في بطاقة قياس األداء ودرست اللجنة االستجابات واإلجراءات المقترحة.

 
 SPA. -بشأن سالسل محددة  GACمناقشة اللجنة لبيان سنغافورة، بما في ذلك مناقشة مشورة 

والتعليقات التي أرسلها المتقدمون. وقد نظرت اللجنة في المفاوضات مع  INDIANS.و RAM.و
األطراف المتأثرة المشار إليها في ردود المتقدمين، وناقشت ما إذا كان ينبغي للجنة تشجيع فرصة 

 وجود مناقشات إضافية أو توفيرها. 
 

بيان بكين وديربان في  GACكما ركز كريس أيًضا على بنود محددة ال تزال مفتوحة من مشورة 
وبوينس آيرس. وقد وفر معلومات حديثة فيما يتعلق بالعمل الجاري لوضع استجابة للتعامل مع 

فيما يتعلق بالحمايات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية في ضوء عمل المجلس  GACمشورة 
ت الحكومية فيما يتعلق بحماية المنظما GNSOللموافقة على بعض توصيات سياسة اإلجماع لـ 

 المنظمات غير الحكومية الدولية. -الدولية 
 

أشارت أولغا مادروجا فورتي أن بعض أعضاء المجتمع يواصلون االستفسار عن الكيفية التي تعتزم 
بشأن الوصول الحصري للسجل. وقد طلبت أولغا  2بها اللجنة التعامل مع مشورة الضمانات الفئة 

 ماع قادم الستكشاف الخيارات المحتملة للتعامل مع المشورة. من اللجنة أن تخصص وقًتا في اجت
 

بعد ذلك، تنحى كريس ديسبين وأيد جورج سادوسكي القرار المقترح. وقد اقترح أعضاء اللجنة 
 بعض التعديالت على بطاقة قياس األداء، واتخذت اللجنة اإلجراء التالي: 

في بكين وأصدرت بياًنا في  46رقم  ICANNقد اجتمعت أثناء اجتماع  GACحيث إن 
 ("بيان بكين"). 2013إبريل  11

 
في ديربان وأصدرت بياًنا في  47رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACحيث إن 

 ("بيان ديربان"). 2013يوليو  18
 

في بيونيس آيريس وأصدرت  48رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACحيث إّن 
 ("بيان بيونيس آيريس").  2013نوفمبر  20بياًنا في 

 
في سنغافورة وأصدرت بياًنا  49رقم  ICANNقداجتمعت خالل اجتماع  GACحيث إّن 

("بيان سنغافورة  2014أبريل  16تم تعديله في  2014مارس  27في رسمياً في 
 الرسمي").

 
 ،GACقد تبنت بطاقات قياس األداء استجابة لبنود معينة من مشورة  NGPCحيث إّن لجنة 

فبراير  5و 2013سبتمبر  28و 2013سبتمبر  10و 2013يونيو  4والتي تم تبنيها في 
  على التوالي. 2014
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قد وضعت نسخة ثانية من بطاقة قياس األداء استجابة للبنود المتبقية  NGPCحيث إّن 
في بيان بكين وبيان ديربان وبيان بيونيس آيريس، والمشورة  GACالواردة في مشورة 

 في بيان سنغافورة. الجديدة 
 

تقوم بهذا اإلجراء وفًقا للسلطات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة في  NGPCحيث إّن 
حول جميع المسائل التي قد تنشأ  ICANN، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبريل  10

 الجديدة. gTLDفيما يتعلق ببرنامج 
 

بطاقة قياس  NGPCلجنة  )، تتبنىNG02.2014.05.14تقرر بموجب القرار رقم (
(بكين، ديربان، بيونيس آيريس، سنغافورة): اإلجراءات  GACاألداء بعنوان "مشورة 

بهذا القرار، استجابًة للبنود  1الملحق  )، المرفقة على أنها2014مايو  14والتحديثات" (
في بكين وديربان وبيونيس آيريس وسنغافورة كما هو مبين في  GACالمفتوحة في مشورة 

 بطاقة قياس األداء.
 

إال أنه لم يتسنى  .NG02.2014.05.14صوت جميع األعضاء في اللجنة لصالح القرار 
وو التصويت على القرار. وتم  لكل من برونو النفين وإيريكا مان وراي بيلزاك وكيو واي

 تنفيذ القرار.

 NG02.2014.05.14حيثيات القرار 

 /ICANN http://www.icann.org/enمن لوائح  2.1، القسم 11تسمح المادة 
about/governance/bylaws#XI لـ GAC  ،رفع القضايا إلى المجلس مباشرة"

سواء عن طريق التعليق أو المشورة المسبقة، أو عن طريق التوصية بشكل خاص باإلجراء 
مشورة إلى مجلس  GACأو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية". أصدرت 

الجديد عن طريق بيانها الرسمي في بكين المؤرخ في  gTLDاإلدارة حول برنامج 
، وبيانها 2013يوليو  18، وبيانها الرسمي في ديربان المؤرخ في 2013أبريل  11

، وباينها الرسمي في سنغافورة 2013نوفمبر  20الرسمي في بيونيس آيريس المؤرخ في 
). تتطلب لوائح 2014أبريل  16(كما تم تعديله في  2014مارس  27المؤرخ في 

ICANN  بعين االعتبار مشورة الداخلية من مجلس اإلدارة أن يأخذGAC  حول مسائل
السياسة العامة عند تشكيل وتبني السياسات. إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال يتوافق 

وتوضيح أسباب عدم اتباعه لتلك المشورة.  GAC، فينبغي عليه إبالغ GACمع مشورة 
من الطرفين. إذا ومجلس اإلدارة التعاون بحسن نية إليجاد حل مقبول  GACثم يتعين على 

تعذر التوصل إلى حل، ينبغي لمجلس اإلدارة أن يذكر في قراره النهائي سبب عدم اتباع 
 .GACمشورة 

 
من قبل بنود مشورة بكين وديربان وبيونيس آيريس الصادرة عن  NGPCلقد تناولت لجنة 

GAC إال أن ،NGPC ت ال تزال تعمل على بعض هذه البنود. باإلضافة إلى ذلك، أصدر
GAC  مشورة جديدة في بيانها الرسمي في سنغافورة ترتبط ببرنامجgTLD  الجديد. تم

 GACالنظر بالموافقة على بعض البنود المفتوحة المتبقية من مشورة  NGPCالطلب من 

https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-14may14-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI
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في بكين وديربان وبيونيس آيريس، والبنود الجديدة في مشورة سنغافورة، كما هي مبينة في 
 . 2014مايو  14بتاريخ  ،1الملحق بينة في بطاقة قياس األداء الم

 
على موقعها  GACمشورة  ICANN، نشرت GACوكجزء من نظرها في مشورة 

اإللكتروني وأبلغت المتقدمين بطلبات رسمًيا بالمشورة، مما بدأ فترة رد المتقدمين بطلبات 
في بكين  GACمن دليل المتقدم بطلب. تم نشر بيان مشورة  1-3يوماً وفًقا للوحدة  21لمدة 
http://newgtlds.icann.org/en/announcements- 2013أبريل  18في 
en-18apr13-media/announcement-and،  وتم نشر مشورةGAC  في ديربان
ewgtlds.icann.org/en/announcementshttp://n- 2013أغسطس  1في 
en-01aug13-media/announcement-and،  وتم نشر مشورةGAC  في

في سنغافورة في  GAC، وتم نشر مشورة 2013ديسمبر  11بيونيس آيريس في 
. يتم توفير المجموعة الكاملة من ردود ُمقدمي الطلبات على: 2014أبريل  11

advice/-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac . 
 

بإجراء منتدى تعليقات عامة  ICANN، باشرت 2013أبريل  23باإلضافة إلى ذلك في 
ع مشورة التعامل بها م NGPCمن أجل طلب آراء المجتمع حول الكيفية التي يتوجب على 

GAC  في بكين المتعلقة بوسائل الحماية المعمول بها على الفئات الواسعة من سالسل
gTLD  الجديدة-comment/gac-http://www.icann.org/en/news/public

en.htm-23apr13-advice-safeguard.  ولقد تناولت لجنةNGPC  ردود
المتقدمين بطلبات باإلضافة إلى آراء المجتمع عند صياغة ردها على البنود المتبقية من 

 .GACمشورة 
 

، استعرضت مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال ال NGPCكجزء من مداوالت 
 الحصر، المواد والمستندات التالية:

الرسمي في بكين:  GACبيان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final

n_20130718.pdf?version=1&modific_GAC_Communique_Durba
ationDate=1375787122000&api=v2  

الرسمي في ديربان:  GACبيان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final
_GAC_Communique_Durban_20130717.pdf?version=1&modific

ationDate=1374215119858&api=v2  

الرسمي في بوينس آيرس:  GACبيان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINA
L_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1

&modificationDate=1385055905332&api=v2  

https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-14may14-en.pdf
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/applicants/gac-advice/
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
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_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
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في سنغافورة (كما تم تعديله):  الرسمي GACبيان  •
AChttps://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/G

_Amended_Communique_Singapore_20140327%5B1%5D.pdf?
version=1&modificationDate=1397656205000&api=v2  

: GACردود مقدمي الطلبات على مشورة  •
advice-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac/ 

: 3دليل مقدم الطلب، الوحدة  •
-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection

en.pdf-04jun12-procedures  

بيان ديربان وبكين وبيونيس آيريس، في  GACعند تبني ردها على البنود المتبقية لمشورة 
تعليقات المتقدمين بطلبات ومشورة  NGPCوالمشورة الجديدة في سنغافورة، درست 

GAC  المبينة في البيانات الرسمية واإلجراءات الراسخة فيAGB  ولوائحICANN 
كما هو منصوص عليه في بطاقة قياس األداء سيساعد على  GACالداخلية. اعتماد مشورة 
الجديدة  gTLDبطريقة تسمح ألكبر عدد من مقدمي طلبات  GACاتخاذ قرار حول مشورة 

 التقدم بأسرع ما يمكن.
 

وليس ثمة عواقب أو تداعيات مالية غير معلومة مرتبطة بالموافقة على هذا القرار، إال أن 
المحتملة محل النقاش سيتم تحليلها باستفاضة عند الموافقة عليها. لن  التأثيرات المالية للحلول

 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة.  DNSتكون للموافقة على القرار أي تأثير على 
 

بيان سنغافورة  ICANN، نشرت ICANNكجزء من الوظيفة اإلدارية التنظيمية لمنظمة 
. تم نشر بيان 2014أبريل  11ًيا بالمشورة بتاريخ الرسمي وأبلغت المتقدمين بطلبات رسم

 2013ديسمبر  11بيونيس آيريس الرسمي وبيان ديربان الرسمي وبيان بكين الرسمي في 
على التوالي. وفي كل حالة، أدى ذلك إلى فترة رد  2013أغسطس  1و 2013أبريل  18و

 ل مقدم الطلب.من دلي 1-3يوًما وفًقا للوحدة  21مقدمي الطلبات التي تستغرق 

 ذات الصلة) IDNs(و AMAZON.حول  GACمشورة  .ب 
 

في بيان ديربان فيما يتعلق بمقدمي  GACواصلت اللجنة مناقشاتها بشأن المشورة الصادرة من قبل 
) ذات الصلة باللغة اليابانية والصينية. IDNsوأسماء النطاقات الُمدّولة ( AMAZON.الطلب لـ 

قد توصلت إلى  GACبأن  ICANNالنصيحة إلى مجلس إدارة  GACفي بيان ديربان، قدمت 
من دليل مقدم  1-3بما يتفق مع الجزء األول من الوحدة  GACاإلجماع حول مشورة اعتراض 

وأسماء النطاقات المدّولة ذات الصلة باللغة  AMAZON.الطلب بالنسبة للطلبات الخاصة بـ 
 اليابانية والصينية. 

 

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
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
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، والتي GACالبدائل المحتملة للجنة لمناقشة كيفية التعامل مع مشورة وقد أوضح كريس ديسبين 
تمت مراجعتها حتى تأخذ في االعتبار تعليقات اللجنة خالل مناقشاتها السابقة للموضوع. وقد أعادت 

 اللجنة النظر في الخطوات المقبلة والعواقب المحتملة المرتبطة بكل من الوسائل البديلة. 
 

مناقشة حول الخيارات المتاحة للتعرف، حسب االقتضاء، على أنه قد يكون هناك  وقد أجرت اللجنة
. كما عبر أعضاء اللجنة عن وجهة Amazon S.á. r.lحواًرا مستمًرا بين الحكومات المعنية و

من دليل مقدم  1-3نظرهم بشأن مزايا هذا األسلوب. وقد أشارت أولجا مادروجا فورتي للوحدة 
 في هذا السياق.  GACه ينبغي النظر إلى مشورة الطلب، واقترحت أن

 
. بعد مناقشة إضافية، تنحى غونزالو نافارو GACناقشت اللجنة القرار المقترح لالستجابة لمشورة 

 وأيدت أولجا مادروجا فورتي القرار، واتخذت اللجنة بعد ذلك اإلجراء التالي:

في ديربان وأصدرت بياًنا في  47رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACحيث إن 
 ("بيان ديربان"). 2013يوليو  18

 
في بيانها الرسمي الصادر في  ICANNقد قدمت مشورة إلى مجلس إدارة  GACحيث إن 

وفقاً للجزء األول  GAC"قد توصلت باإلجماع إلى مشورة باعتراض  GACديربان بأن 
(رقم الطلب  amazon.ات التالية: [طلب] من دليل مقدم الطلب حول الطلب 1-3من الوحدة 

) 83995-1318-1ذات الصلة باللغة اليابانية (رقم الطلب  IDNs) و1-1315-58086
في  GAC)". تم تحديد هذا البند من مشورة 5591-1318-1واللغة الصينية (رقم الطلب 

 . Amazon-Obj-18-07-2013للمشورة تحت اسم  GACسجل 
 

تقوم بهذا اإلجراء وفًقا للسلطات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة في  NGPCحيث إن 
حول جميع المسائل التي قد تنشأ  ICANN، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبريل  10

 الجديدة. gTLDفيما يتعلق ببرنامج 
 

 GACمشورة  NGPC)، تقبل NG03.2014.05.14القرار رقم ( تقرر بموجب
، Obj-Amazon-18-07-2013للمشورة تحت تصنيف  GACالمحددة في سجل 

 AMAZON.وتطلب من الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه، عدم مواصلة طلبات 
ذات الصلة باللغة اليابانية (رقم الطلب  IDNs) و58086-1315-1(رقم الطلب 

) التي تقدمت بها 1-1318-918155) واللغة الصينية (رقم الطلب 83995-1318-1
Amazon EU S.à r.l.  عن طريق تبني مشورةGAC تنوه ،NGPC  أن القرار ال

للتحاور  GACوأعضاء  .Amazon EU S.à r.lيلحق الضرر بالجهود المتواصلة من 
 حول المسائل ذات الصلة.

 
إال أنه لم يتسنى  .NG03.2014.05.14لصالح القرار صوت جميع األعضاء في اللجنة 

لكل من برونو النفين وإيريكا مان وراي بيلزاك وكيو واي وو التصويت على القرار. وتم 
 تنفيذ القرار.

https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-07-18-Obj-Amazon


 NGPCاجتماع  -محضر اجتماع 
 2014مايو  14

 14من  8صفحة 
 

 

 NG03.2014.05.14حيثيات القرار 

 AMAZON.حول  GACاليوم، الذي يناقش البنود المفتوحة من مشورة  NGPCإجراء 
 ICANNذات الصلة باليابانية والصينية)، هو جزء من دور مجلس إدارة  IDNs(و

، 11). تسمح المادة GACلمناقشة المشورة التي تقدمت بها اللجنة االستشارية الحكومية (
 cann.org/en/about/http://www.iالداخلية  ICANNمن لوائح  2-1القسم 

governance/bylaws#XI  لـGAC  برفع القضايا إلى المجلس مباشرة، سواء عن"
طريق التعليق أو المشورة المسبقة، أو عن طريق التوصية بشكل خاص باإلجراء أو وضع 

الداخلية من مجلس  ICANNسياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية". تتطلب لوائح 
حول مسائل السياسة العامة عند تشكيل  GACاإلدارة أن يأخذ بعين االعتبار مشورة 

، فينبغي GACالسياسات وتبنيها. إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال يتوافق مع مشورة 
ومجلس  GACوتوضيح أسباب عدم اتباعه لتلك المشورة. ثم يتعين على  GACعليه إبالغ 

رة التعاون بحسن نية إليجاد حل مقبول من الطرفين. إذا تعذر التوصل إلى حل، ينبغي اإلدا
 . GACلمجلس اإلدارة أن يذكر في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة 

 
المتضمنة  ICANNإلى مجلس إدارة  GACاإلجراء الذي يتم اعتماده اليوم هو قبول مشورة 

هو عدم مواصلة طلبات  GACينص على أن إجماع الرسمي في بكين، الذي  GACفي بيان 
.AMAZON  و58086-1315-1(رقم الطلب (IDNs  رقم) ذات الصلة باللغة اليابانية

). يوضح دليل 5591-1318-1) واللغة الصينية (رقم الطلب 83995-1318-1الطلب 
مشورة بقرار  ICANNإلى  GAC) أنه إذا "قدمت AGBالجديدة (  gTLDمقدم الطلب لـ

GAC  باإلجماع بعدم مواصلة طلب معين، سيؤدي هذا إلى خلق افتراض قوي بعدم موافقة
 NGPC) لتنفيذ هذه المشورة، تطلب AGB § 3.1على الطلب". ( ICANNمجلس إدارة 

ومديرها التنفيذي (أو من ينوب عنه) عدم مواصلة طلبات  ICANNمن رئيس 
.AMAZON  و58086-1315-1(رقم الطلب (IDNs  رقم) ذات الصلة باللغة اليابانية

التي تقدمت  )1-1318-918155) واللغة الصينية (رقم الطلب 1-1318-83995الطلب 
أن القرار ال  NGPC، تنوه GACعن طريق تبني مشورة  .Amazon EU S.à r.lبها 

للتحاور  GACوأعضاء  .Amazon EU S.à r.lيلحق الضرر بالجهود المتواصلة من 
 ذات الصلة.  حول المسائل

 
وأبلغت المتقدمين  GACمشورة  ICANN، نشرت GACوكجزء من نظرها في مشورة 

 AMAZON.(المتقدم بطلب لـ .Amazon EU S.à r.lبطلبات رسمًيا بالمشورة، بما في ذلك 
يوًما  21ذات الصلة))، مما أدى إلى بدء فترة رد مقدمي الطلبات التي تستغرق  IDNsو (

على مجلس اإلدارة على:  Amazonمن دليل مقدم الطلب. يتوفر رد  1-3وفًقا للوحدة 
advice/-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac،  ونظرتNGPC 

دارة، أكدوا . في ردهم على مجلس اإلGACفي هذا الرد كجزء من مداوالتها حول مشورة 
ال تتفق مع القانون  )1( لألسباب التالية: GACأنه ينبغي رفض مشورة  Amazonفي 

لن يتسم بالشفافية وسيعتبر تمييزاً، مما يتضارب مع وثائق  GAC) قبول مشورة 2الدولي، (
تنتهك توصيات السياسة التي تم تنفيذها ضمن دليل  GAC) مشورة 3، و(ICANNحوكمة 

 مقدم الطلب وتحقيقها من خالل اإلجماع الدولي على مدار سنوات طويلة. 

http://www.icann.org/en/about/%0bgovernance/bylaws#XI
http://www.icann.org/en/about/%0bgovernance/bylaws#XI
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
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 GACسابقاً دراسة وتحليل المسائل التي أثارها مقدم الطلب ومشورة  NGPCقررت 

 NGPCالتي تبنتها  NGPC-GACبطاقة قياس األداء  بعمق أكبر، وفي نسخة حديثة من
طلبت من خبير مستقل من طرف ثالث تقديم  ICANN، نوهت بأن "2014فبراير  5في 

لى األعراف المزيد من التحليل حول مسائل معينة لتطبيق القانون المعني، والتي قد تركز ع
الخبير  تحليلأو الحكومات". يستكشف  Amazonالقانونية أو المعاهدات التي تعتمد عليها 

المستقل من طرف ثالث ("تحليل الخبير") القانون الدولي والمحلي ذو الصلة حول 
المؤشرات الجغرافية والمعاهدات الدولية ذات الصلة ومبادىء قانون الملكية الفكرية لتناول 

المسائل المعينة لتطبيق القانون المعني. باإلضافة إلى أمور أخرى، ينظر تحليل الخبير ما إذا 
برفض الطلب  ICANNذات طبيعة تلزم  GACنت المشورة باإلجماع التي أصدرتها كا

، أو على النقيض من ذلك، ما إذا كانت القوانين والمبادىء المقتبسة Amazonالمقدم من 
 ICANNتلزم  GACعلى مشورة  2013أغسطس  23في ردها في  Amazonمن قبل 

 ة). استنتج تحليل الخبير ما يلي:ذات الصل IDNs(و AMAZON.بالموافقة على طلبات 

 :Amazon" المقدم من شركة amazon.الجديدة " gTLDفيما يتعلق بطلب تعيين 

i ليس ثمة قانون دولي، أو حتى إقليمي أو قومي، مطبق في مجال (
 ؛برفض الطلب ICANNالمؤشرات الجغرافية يلزم 

ii ليس ثمة قانون دولي، أو حتى إقليمي أو قومي، مطبق في مجال الملكية (
الفكرية، وخاصة العالمات التجارية أو مجال الحقوق األساسية، يلزم 

ICANN .برفض الطلب 

لتبني هذا القرار،  NGPCلقد تم تقديم تحليل الخبير، الذي تم النظر به كجزء من مداوالت 
تحليل الخبير إلبقاء  ICANN. قدمت 2014أبريل  7في  Amazonوكذلك  GACإلى 

األطراف على اطالع ونوهت بأنها ترحب بأي معلومات إضافية يعتقد األطراف أنها ذات 
 .GACقرارها النهائي حول مشورة  NGPCصلة لكي تتخذ 

  
مراسالت  ICANN، تلقت Amazonو GACمع  2014أبريل  7رداً على مراسالت 

  :NGPC، والتي تم النظر بها كجزء من إجراءات ذات صلة، وتشمل ما يلي

من السيد فيرناندو روخاس سامينيز (نائب وزير  2014أبريل  11بتاريخ  رسالة •
مشورة المستقلة من طرف ثالث الشؤون الخارجية، البيرو). تعلق الرسالة على ال

. تعلق الرسالة على تحليل AMAZONرفض طلبات . NGPCوتطلب من 
 .AMAZONرفض طلبات . NGPCالخبير وتطلب من 

من السيد بينديكتو فونيسكا فيلهو (مدير، قسم  2014أبريل  14بتاريخ  رسالة •
الطابع العلمي والتكنولوجي، وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية البرازيل 

الفيدرالية) والسيد فيرجيليو فيرنانديز آلميدا (األمانة القومية لسياسات تكنولوجيا 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-05feb14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-05feb14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-07apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-11apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-11apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/filho-almeida-to-crocker-14apr14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/filho-almeida-to-crocker-14apr14-en
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ار، جمهورية البرازيل الفيدرالية). المعلومات، وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتك
 .AMAZONشددت الرسالة على رفض البرازيل لطلبات 

من السيد سكوت هايدين (نائب الرئيس، الملكية  2014أبريل  14بتاريخ  رسالة •
 NGPC). تعلق الرسالة على تحليل الخبير وتطلب من Amazon - الفكرية

  .AMAZONالسماح بالمضي قدماً بطلبات 

في العديد من العوامل ذات األهمية أثناء مداوالتها حول كيفية تناول  NGPCوقد نظرت 
 NGPCذات الصلة). وقد تعين على  IDNs(و AMAZONالمتعلقة بـ. GACمشورة 

ات المتنافسة لكل عامل من العوامل من أجل التوصل إلى قرار. تشدد الموازنة بين االهتمام
المخاوف التي أثارتها األطراف المعنية على صعوبة المسألة. باإلضافة إلى العوامل المبينة 

 أنها قد تكون هامة: NGPCأعاله، فيما يلي بعض العوامل التي وجدت 
 

بإصدار  GACال تمتلك ميزة الحيثيات التي اعتمدت عليها  NGPCرغم أن  •
 IDNs(و AMAZON.مشورتها باإلجماع في بيان ديربان الرسمي حول طلبات 

التحذير المبكر من بالسبب/الحيثيات المتوفرة في  NGPCذات الصلة)، نظرت 
GAC  2012نوفمبر  20الذي تم تقديمه بالنيابة عن حكومتي البرازيل والبيرو في 

. في التحذير  AMAZON Gtldلـ Amazonلإلعراب عن مخاوفها حول طلب 
باب أخرى، أنها طلبت من المبكر، أشارت الحكومتين المعنيتين، باإلضافة إلى أس

Amazon سحب طلبها ألن "[منح] الحقوق الحصرية بهذا الـgTLD   بالذات إلى
شركة خاصة سيمنع استخدام هذا النطاق ألغراض المصلحة العامة المرتبطة 

بالحماية والترويج والتوعية الناشئة عن المسائل المرتبطة بمجال األمازون الحيوي 
نية استخدام هذا النطاق لجمع الصفحات اإللكترونية المرتبطة البيئي. كما سيعيق إمكا

بسكان هذه المنطقة الجغرافية". كما يوضح التحذير المبكر أن السلسلة التي تم تقديم 
طلب لها "تطابق جزء من االسم باللغة اإلنجليزية لمنظمة معاهدة تعاون األمازون، 

 معاهدة تعاون األمازون..." وهي منظمة دولية تنسق المبادرات ضمن إطار عمل 
 

بالمراسالت المستلمة حول المسألة، وتنوه بشكل خاص  NGPCكما نظرت  •
، حيث 2013ديسمبر  3و 2013يوليو  4بتاريخ  Amazonبالمراسالت من 

"محاوالتها للتوصل إلى حل مشترك مع حكومتي البرازيل  Amazonوصفت 
حة العامة التي هي مستعدة ، والتزامات المصلAMAZON.والبيرو" حول طلبات 

إلى  Amazonلتضمينها كأحكام مطبقة تعاقدياً في اتفاقية السجل. أشارت 
 استعدادها لاللتزام تعاقدياً بما يلي: 

 " اقتصار تسجيل المصطلحات الحساسة ثقافًيا مثلAmazonia "
 gTLD .AMAZON" تحت Amazonica" و"Amazonasو"

[منظمة معاهدة تعاون األمازون] والحكومات  OTCAالجديد على 
 األعضاء بها. 

http://www.icann.org/en/news/correspondence/hayden-to-crocker-et-al-14apr14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/hayden-to-crocker-et-al-14apr14-en
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2
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  مواصلة الحوارات بنية حسنة معOTCA  والحكومات األعضاء بها
 لتحديد أية مصطلحات حالية ذات حساسية حضارية معينة.

  تقديم مذكرة تفاهم إلىICANN  تبين عدم اعتراضAmazon  على أي
ات األعضاء بها لمصطلحات و/أو الحكوم OTCAطلب مستقبلي تتقدم به 

"Amazonia"و "Amazonas"و "Amazonica ." 

بالعمليات التي وضعها المجتمع المحددة في دليل مقدم الطلب، بما  NGPCنظرت  •
من دليل مقدم الطلب، والذي يشترط بأنه "يتحمل مجلس إدارة  1-5في ذلك القسم 

ICANN  المسؤولية الكاملة عن برنامجgTLD تفظ مجلس اإلدارة الجديدة. ويح
جديدة لتحديد ما إذا كانت الموافقة عليه  gTLDبالحق بالنظر بشكل فردي بطلب 

ستكون في مصلحة مجتمع اإلنترنت. بموجب ظروف استثنائية، يحق لمجلس 
بشكل فردي. على سبيل المثال، يحق لمجلس اإلدارة  gTLDاإلدارة النظر بطلب 

جديدة أو استخدام  gTLDsحول  GACالنظر بشكل فردي بطلب نتيجة لمشورة 
 ".  ICANNآلية محاسبة لـ

 
، استعرضت مواد مهمة، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، NGPCكجزء من مداوالت 

 المواد والمستندات التالية:

 /GAC: https://gacweb.icann.org/downloadالتحذير المبكر من  •
58086.pdf?-PE-BR-attachments/27131927/Amazon 

version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2 

الرسمي في بكين:  GACبيان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037
/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version

api=v2=1&modificationDate=1375787122000& 

الرسمي في ديربان:  GACبيان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037

GAC_Communique_Durban_20130717.pdf?version/Final_
=1&modificationDate=1374215119858&api=v2 

الرسمي في بوينس آيرس:  GACبيان  •
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/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&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_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
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_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
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الرسمي في سنغافورة (المعدل):  GACبيان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037

%5B/GAC_Amended_Communique_Singapore_20140327
1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1397656205000&

api=v2  

: 3دليل الطالب، الوحدة  •
-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection

.pdfen-04jun12-procedures 

: GACردود مقدمي الطلبات على مشورة  •
advice-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac/ 

 -من ستيسي كينغ (كبير مستشاري الشركة 2013مارس  3بتاريخ  رسالة •
Amazon( . 

 -من ستيسي كينغ (كبير مستشاري الشركة 2013يوليو  4بتاريخ  رسالة •
Amazon.( 

من السيد إيرنستو إتش إف آروجو (القنصل،  2013أكتوبر  4بتاريخ  رسالة •
 السفارة البرازيلية).

 -من ستيسي كينغ (كبير مستشاري الشركة 2013ديسمبر  3بتاريخ  رسالة •
Amazon.( 

 من السيد فيرناندو روخاس سامينيز (نائب وزير 2013ديسمبر  24بتاريخ  رسالة •
 الشؤون الخارجية، البيرو).

 -من ستيسي كينغ (كبير مستشاري الشركة 2014يناير  10بتاريخ  رسالة •
Amazon.( 

من السيد فيرناندو روخاس سامينيز (نائب وزير  2014مارس  3بتاريخ  رسالة •
 الشؤون الخارجية، البيرو).

من السفير روبي رامالخان (األمين العام، منظمة  2014مارس  25بتاريخ  رسالة •
 معاهدة تعاون األمازون).

من السيد فيرناندو روخاس سامينيز (نائب وزير  2014أبريل  11بتاريخ  رسالة •
 ، البيرو).الشؤون الخارجية

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
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-crocker-et-al-05mar13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-crocker-et-al-05mar13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-crocker-et-al-04jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-crocker-et-al-04jul13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/araujo-to-chehade-04oct13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/araujo-to-chehade-04oct13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-24dec13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-24dec13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-crocker-et-al-10jan14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/king-to-crocker-et-al-10jan14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-et-al-03mar14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-et-al-03mar14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/ramlakhan-to-crocker-25mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/ramlakhan-to-crocker-25mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-11apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/samanez-to-crocker-11apr14-en.pdf
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من السيد بينديكتو فونيسكا فيلهو (مدير، قسم  2014أبريل  14بتاريخ  رسالة •
الطابع العلمي والتكنولوجي، وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية البرازيل 

الفيدرالية) والسيد فيرجيليو فيرنانديز آلميدا (األمانة القومية لسياسات تكنولوجيا 
 ار، جمهورية البرازيل الفيدرالية).المعلومات، وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتك

من السيد سكوت هايدين (نائب الرئيس، الملكية  2014أبريل  14بتاريخ  رسالة •
 ).Amazon - الفكرية

بتبني هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي  ليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة
من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة. كجزء من الوظيفة اإلدارة  DNSتأثير على 

، نشرت المنظمة بيان سنغافورة الرسمي وبيان بيونيس آيريس ICANNالتنظيمية لمنظمة 
المتقدمين بطلبات رسمًيا الرسمي وبيان ديربان الرسمي وبيان بكين الرسمي، وأبلغت 

يوًما وفًقا  21بالمشورة. وفي كل حالة، أدى ذلك إلى فترة رد مقدمي الطلبات التي تستغرق 
 GACمن دليل مقدم الطلب. باإلضافة إلى ذلك، كما هو مبين أعاله، تم تزويد  1-3للوحدة 

طراف التحليل إلبقاء األ ICANN. قدمت 2014أبريل  7بتحليل الخبير في  Amazonو
على اطالع ونوهت بأنها ترحب بأي معلومات إضافية يعتقد األطراف أنها ذات صلة لكي 

 .GACقرارها النهائي حول مشورة  NGPCتتخذ 

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

 
قدمت إيمي ستاثوس تقريًرا إلى اللجنة حول التعليقات العامة الواردة بشأن آلية االستعراض 
للتعامل مع قرارات الخبراء بشأن االعتراض على حالة تعارض في السالسل غير المتسقة 

المدركة وقد ناقشت في تقريرها الموضوعات والفئات العامة للتعليقات المقدمة من المجتمع، والتي 
نت مناقشة التعليقات مما يشير إلى أن اللجنة لم تعتمد آلية المراجعة، إضافة إلى أن هذه تضم

التعليقات تشير إلى أنه ينبغي تبني آلية مراجعة في ظل النطاق الموسع لمعالجة االعتراضات 
اإلضافية على حالة التعارض في السالسل وقرارات الخبراء على وجه العموم. وقد ركزت إيمي 

األسباب التي ُذكرت من بعض المعلقين على التعليقات العامة لدعم مواقفهم التي يوصون بها، على 
كما أجرت اللجنة مناقشة خاصة بالتعليقات العامة والعواقب المحتملة المرتبطة باإلجراءات 

 الموصى بها من خالل التعليقات. 
 

لقد تساءل الرئيس عما إذا كانت التعليقات العامة قد قُدمت من قبل مقدمي الطلب ومشغل السجل وهو 
ما قد يتأثر بصورة مباشرة في حالة تبني آلية مراجعة للتعامل مع حاالت عدم االتساق المدركة في 

 CAR/.CARS.قرارات الخبراء بشأن االعتراض على حالة التعارض في السالسل 
. كما ذكرت إيمي أيًضا التعليقات المقدمة من هذه األطراف والتي قد تكون متأثرة CAM/.COMو.

بصورة مباشرة بآلية المراجعة. وقد تساءل كريس ديسبان عما إذا كانت التعليقات العامة قد قدمت 
 إجماًعا واضًحا على أي موقف من المواقف. 

 

http://www.icann.org/en/news/correspondence/filho-almeida-to-crocker-14apr14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/filho-almeida-to-crocker-14apr14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/hayden-to-crocker-et-al-14apr14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/hayden-to-crocker-et-al-14apr14-en
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ض في دليل مقدم الطلب، بما في ذلك وقد أجرت اللجنة مناقشة حول تطوير عمليات االعترا
إجراءات تعزيز االعتراض المشار إليها في دليل مقدم الطلب. وقد تساءل جورج سادوسكي عما إذا 

، GNSOكانت هناك مسائل سياسية قد تم التورط فيها قد تتطلب شكالً من أشكال التواصل مع 
 وأجرت اللجنة مناقشة من هذا النوع. 

 
داد مواد إحاطة إضافية في ضوء المناقشة بحيث يمكن التعامل مع المسألة في كما طلبت اللجنة إع

 اجتماع تاٍل. 

 الجديدة  gTLDقواعد المزادات العلنية لبرنامج  .د 
 

الجديدة  gTLDقدمت كريستين ويليت معلومات حديثة للجنة بشأن قواعد المزادات العلنية لبرنامج 
وأنها تتفق مع دليل مقدم الطلب.  2014موضحة أن قواعد المزادات العلنية قد ُنشرت في مارس 

وقد سلطت الضوء على بعض التغييرات التي أدخلت على قواعد المزاد استجابًة لتعليقات الجمهور، 
ين في المزاد قد بما في ذلك أوقات تشغيل المزاد بالتناوب الستيعاب حقيقة أن المشاركين المحتمل

يدفعون في أوقات زمنية مختلفة. وأشارت كريستين إلى أنه قد تم أيًضا مراجعة اتفاق المزايدة 
استجابة للتعليقات العامة. وأفادت أنه كخطوة تالية، يعتزم الموظفون نشر مجموعة من القواعد 

 المتعلقة بمجموعات التنافس غير المباشرة. 
 

ا تقديرًيا للمزادات، وأبلغت اللجنة أن المزاد األول كان من المقرر أن قدمت كريستين جدوالً زمنيً 
. وقد ذكرت أنه مع ذلك، فهناك بعض العوامل التي قد تكون قد أثرت على 2014يونيو  4ينعقد في 

الجدول الزمني للمزاد مثل وضع اللمسات األخيرة إلطار عمل تضارب االسم. وقد أشار أكرم عطا 
 دمات المزاد البديلة في المجتمع.هللا إلى عرض خ

 
طلب جورج سادوسكي توضيًحا حول عدد المزادات التي يمكن االطالع عليها من قبل المجتمع في 

الوقت الفعلي. وذكرت كريستين أنه يمكن للمشاركين في المزاد مشاهدة المزاد، لكنه يتم نشر النتائج 
قدمت كريستين مزيًدا من التوضيح حول ما يحدث للمجتمع. ورًدا على األسئلة الواردة من اللجنة، 

 إذا تخلف مقدم الطلب عن تسديد قيمة المناقصة. 

 الجديدة  gTLDالتحديث المالي لبرنامج نطاقات  .ه 
 

 لم تناقش اللجنة هذا البند من جدول األعمال وقررت مناقشته في اجتماع الحق. 
 

 وبهذا طلب الرئيس اختتام االجتماع.
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