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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
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1. Uجدول األعمال الرئیسيU 

، 9-13فیما یتعلق بطلب إعادة النظر رقم  BGCیة لمجلس اإلدارة توصیة اللجنة الحكومU .أ 
U.Amazon EU S.á.r.l 

 U حیثیات القرارUNG012014.11.07. 

، 10-13فیما یتعلق بطلب إعادة النظر رقم  BGCتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة U .ب 
Commercial Connect، ULLC 

 U حیثیات القرارUNG022014.11.07. 

 Uبیان لوس أنجلوس - GACمشورة U .ج 

 Uحول التزامات المصلحة العامة ALACاالستشاریة  Large-Atبیان لجنة U .د 

  

 جدول األعمال الرئیسي: .1
 .Amazon EU S.á.r.l، 9-13فیما یتعلق بطلب إعادة النظر رقم  BGCتوصیة لجنة  .أ 

") 9-13") ("الطلب Amazon EU S.a.r.l.'s ")Amazonحیث یلتمس طلب إعادة النظر 
على طلب  Commercial Connect LLCإعادة النظر في تحدید الخبراء بإبقاء اعتراض 

من أجل الرموز الیابانیة التي تترجم إلى "التسوق عبر  Amazonنطاق المستوى األعلى لـ 
 .SHOPلـ  Commercial Connectاإلنترنت" لكونھا مماثلة بشكل مربك لطلب 

 .9-13") في القضایا التي أثیرت في الطلب BGCالحكومیة لمجلس اإلدارة ("حیث نظرت اللجنة 

ألن الطالب لم یحدد  9-13برفض الطلب  BGCحیث أوصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
 الجدیدة معھا بالرأي. gTLDأساساً مناسباً إلعادة النظر وتتفق لجنة برنامج 

الجدیدة توصیة  gTLD، أن تتبنى لجنة برنامج (NG01.2014.11.07)تقرر بموجب القرار 
، والذي یمكن 9-13بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر  BGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

إیجاده على 
ttp://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/reh

en.pdf-10oct13-amazon-commendation ]PDF، 132 KB.[ 
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 NG01.2014.11.07حیثیات القرار 
 موجز مختصر .1

. مقدم طلب من أجل نطاق المستوى األعلى Amazon EU S.a.r.lیعد الطالب 
 Amazonفي الرموز الیابانیة التي تترجم إلى "التسوق عبر اإلنترنت" (تطبیق 

. SHOP") لـ CC(" Commercial Connect LLCللسلسلة"). تطبیق 
للسلسلة، مؤكدة  Amazonعلى تطبیق  CCللسلسلة"). اعترضت  CC(تطبیق 

"). حكمت الھیئة CCللسلسلة ("اعتراض  CCعلى أنھ مماثل بشكل مربك لتطبیق 
للسلسلة مماثل بشكل مربك  Amazonعلى أساس أن تطبیق  CCلصالح اعتراض 

للسلسلة. واّدعى مقدم الطلب بأن مزود قرار التسویة (المركز الدولي  CCلتطبیق 
ئة في متابعة العملیة المقررة للتسجیل و/ أو ) وفشلت الھیICDRلتسویة النزاعات 

. طالب مقدم الطلب كذلك تطبیق الھیئة معیار خاطئ في تقییم CCتقبل اعتراض 
تحدید خبراء الھیئة، وإما  ICANN. ویطلب مقدم الطلب بأن تتجاھل CCاعتراض 

 مع معاییر واردة في دلیل مقدم الطلب CCتكلیف الھیئة الجدیدة لمراجعة اعتراض 
أو تقدیم أماكن إقامة الزمة للسماح من أجل "طلب غیر تمییزي لمعاییر وسیاسات 

 )9." (الطلب، القسم ICANNوإجراءات 

بأن مقدم الطلب لم یذكر األسس  BGCواستنتجت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
المناسبة إلعادة النظر لعدم وجود مؤشر إما المركز الدولي لتسویة النزاعات 

ICDR  أو الھیئة انتھكت أي سیاسة أو عملیة في تقبل أو إبقاء اعتراضCC ًنظرا .
 الجدیدة. gTLD. ووافقت لجنة برنامج 9-13برفض الطلب  BGCلذلك، توصي 

 الحقائق .2
 حقائق ذات صلة .أ 

. مقدم طلب من أجل نطاق Amazon EU S.a.r.lیعد الطالب 
المستوى األعلى في الرموز الیابانیة التي تترجم إلى "التسوق عبر 

 Commercialطلب للسلسلة"). تقدیم  Amazonاإلنترنت" (تقدیم 
Connect LLC ")CC طلب لـ ("SHOP تقدیم) .CC  طلب
 Top Level Domain Holdings Limitedللسلسلة"). وقدمت 

")TLDH طلب لنطاق المستوى األعلى في الرموز الصینیة التي ("
 طلب للسلسلة"). TLDHتترجم إلى "التسوق" (" تقدیم 

طلب  TLDHو Amazonعلى كل من تقدیم  CCواعترضت 
للسلسلة، مؤكدة على أن كال السلسلتین متشابھتان بشكل مربك لتقدیم 

CC .طلب للسلسلة 

 CCاعتراض  2013طس أغس 21وأبقت لجنة الخبراء في أغسطس 
طلب  Amazonطلب للسلسلة على أساس أن تقدیم  Amazonتقدیم 

 طلب للسلسلة. CCللسلسلة مماثل بشكل مربك لتقدیم 

طلب  TLDHعلى تقدیم  CCرفضت ھیئة خبراء مختلفة اعتراض 
للسلسلة على أساس أن الطلبان المقدمان للسالسل لم تكن مماثلة بشكل 

 .9-13الطلب  2013سبتمبر  4لب في مربك وقد رفع مقدم الط



 إدعاءات مقدم الطلب .ب 

بنسخة من  Amazonفشلت في تزوید  CCیدعي مقدم الطلب بأن 
(ب) من إجراء قرار تسویة  7االعتراض كما ھو مطلوب في المادة 

gTLD  الجدیدة ("اإلجراء")، وبأن ھذا الفشل ھو العجز الذي ال یمكن
أن الھیئة طبقت المعیار الخطأ في تعدیلھ. ویدعي مقدم الطلب كذلك ب

. وعلى وجھ التحدید، یدعي مقدم الطلب بأن الھیئة CCتقییم اعتراض 
طبقت معیار اعتبر "استخدام نفس الكلمة في لغتین مختلفتین كافي 
باألساس لتسبب السلسلة إرباك ضمن متوسط مستخدمي اإلنترنت 

" ویدعي بأن من شأن ھكذا معیار تجاھل الحاجة لتقییم  ،المعقول
 ترجمة الكلمات على أساس كل حالة على حدة.

 القضایا .3

) سواء كان قبول المركز الدولي لتسویة النزاعات 1وتتمثل قضایا إعادة النظر: (
) سواء طبقت الھیئة 2یظھر انتھاك السیاسة أو العملیة؛ و( CCوالھیئة إلعتراض 

 .CCخطأ في تقییم اعتراض المعیار ال

 المعاییر ذات الصلة بالنسبة لتقییم طلبات تقییم إعادة النظر .4

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لتقییم وتقدیم توصیات إلى مجلس  ICANNتدعو لوائح 
من اللوائح  2اإلدارة بخصوص طلبات إعادة النظر. راجع المادة الرابعة، القسم 

بموجب الصالحیات  NGPCالجدیدة  gTLDج الداخلیة. لقد راجعت لجنة برنام
الممنوحة لھا من قبل مجلس اإلدارة في ھذه الحالة، ونظرت بدقة في توصیة اللجنة 

 10-14بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم  BGCالحكومیة لمجلس اإلدارة 
 ووجدت أن التحلیل صحیح.

 التحلیل والحیثیات .5
والھیئة العتراض  ICDRقبول المركز الدولي لتسویة النزاعات  .أ 

Commercial Connect .ال یظھر انتھاك العملیة 

، وتوافق لجنة برنامج BGCخلصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
gTLD  الجدیدةNGPC بأن قبول المركز الدولي لتسویة النزاعات ،
ICDR  اعتراضCC  ال یظھر انتھاك سیاسة أو عملیة، ولم یظھر

فشلت في تزوید  CCمقدم الطلب خالف ذلك. ویدعي مقدم الطلب بأن 
(ب)  7مقدم الطلب نسخة من االعتراض كما ھو مطلوب في المادة 

من اإلجراء، وبأن ھذا الفشل ھو العجز الذي ال یمكن تعدیلھ. ویدعي 
(د) من اإلجراء، والذي ینص  9مقدم الطلب كذلك بأنھ وبموجب المادة 

من اإلجراء  8-5على إقصاء االعتراضات التي ال تمتثل مع المواد 
وحیث لم یتم إصالح أوجھ النقص في اإلطار الزمني المحدد، وكان 

إقصاء اعتراض  ICDRینبغي على المركز الدولي لتسویة النزاعات 
CC كز وإنھاء اإلجراءات. وبموجب اإلجراء، فقد طلب من المر

إجراء مراجعة إداریة العتراض  ICDRالدولي لتسویة النزاعات 
CCوإلبالغ المعترض ومقدم الطلب و ،ICANN  بنتائج مراجعتھا

(أ).) استنتجت اللجنة الحكومیة لمجلس 9اإلداریة. (اإلجراء، المادة 
إلى أن السجل المتاح یظھر امتثال المركز الدولي  BGCاإلدارة 



بالتزاماتھا بھذا الخصوص. وتماشى برید  ICDRلتسویة النزاعات 
بمطالبة  2013إبریل  4في  ICDRالمركز الدولي لتسویة النزاعات 

CC  معالجة النقص المذكور مع العملیة المقررة في اإلجراء من أجل
 المراجعة اإلداریة لالعتراضات.

كذلك إلى أن السجل  BGCوأشارت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
ھر بأن مقدم الطلب لم یتلقى إشعار على أنھ تم رفع اعتراض المتاح یظ

ضده وبأنھ طلب من مقدم الطلب الرد على تجنب اإلھمال. أقّر مقدم 
الطلب بتلقي نسخة من االعتراض، وبأن المركز الدولي لتسویة 

النزاعات دعا مقدم الطلب لطرح العیوب اإلجرائیة المزعومة في ردھا 
 BGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة . ووجدت CCعلى اعتراض 

بأن الھیئة رفضت إدعاءات مقدم الطلب التي أشارت إلى عدم وجود 
تحیز فعلي لمقدم الطلب، بتلقیھا والنظر في إدعاءات مقدم الطلب على 

استنتجب اللجنة الحكومیة لمجلس  ،العیوب اإلجرائیة. ووفقاً لذلك
 ICDRلتسویة النزاعات إلى أن قبول المركز الدولي  BGCاإلدارة 

 لم ینتھك أیة سیاسة أو عملیة. CCالعتراض 

إدعاء مقدم الطلب بأن تطبیق الھیئة المعیار الخطأ غیر معتمد ولیس  .ب 
 أساس إلعادة النظر.

، وتوافق لجنة BGCواستنتجت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
علیھ، إلى أن إدعاء مقدم الطلب  NGPCالجدیدة gTLDبرنامج 

بیق المعیار الخطأ ال یدعم إعادة النظر. وأشارت اللجنة الحكومیة بتط
إلى أن المعیار ذات الصلة لتقییم اعتراض على  BGCلمجلس اإلدارة 

من دلیل مقدم الطلب وقد  3.5.1حالة تعارض السالسل مبّین في القسم 
أشارت الھیئة وذكرت بشكل مالئم معیار قابل للتطبیق أكثر من مرة 

. واستناداَ إلى إدعاءات األطراف، یبدو بأن CCفي تقییمھا العتراض 
الھیئة ركزت على معاني السلسلتین وحددت ثالث قضایا ذات صلة 

س اإلدارة والتي تحتاح إلى دراستھا. وحددت اللجنة الحكومیة لمجل
BGC  بأن تركیز الھیئة على معاني السالسل یتماشى مع المعیار

لتقییم اعتراض على حالة تعارض السالسل. ومن الممكن تقریر 
احتمال حدوث ارتباك مع أي نوع من التشابع، بما فیھا تشابھ المعنى. 

) واستنتجت اللجنة الحكومیة لمجلس .2.2.1.1.3(الدلیل، القسم 
كذلك إلى أن أي إدعاء من مقدم الطلب بأنھ یجب على  BGCاإلدارة 

الھیئة حصر نفسھا بمعیار تشابھ سمعي أو بصري غیر معتمد من قبل 
الوثیقة المتاحة، وال یدعم إكتشاف أن الھیئة انتھكت أي سیاسة أو 

 إجراء مقرر.

أیضاً إلى أنھ وخالفاً  BGCوأشارت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
الطلب، لم تتوصل الھیئة تلقائیاً إلى وجود احتمال ارتباك  إلدعاء مقدم

لطلب السلسلة.  Amazonلطلب السلسلة وتقدیم  CCبین تقدیم 
وباألحرى، یبدو بأن الھیئة توصلت إلى تحلیل مفصل وشامل للقضایا 

 قبل التوصل إلى قرارھا.



ة وفیما یخص باعتماد مقدم الطلب على قرار ھیئة المركز الدولي لتسوی
 Top Level Domainبإیجاد أن تقدیم طلب  ICDRالنزاعات 

Holdings Limited's ")TLDH لنطاق المستوى األعلى برموز ("
طلب للسلسلة") لیس مماثل  TLDHصینیة تترجم إلى "تسوق" ("تقدیم 

. كدلیل على أن الھیئة طبقت SHOPلـ  CCبشكل مربك لطلب 
حقیقة أن  BGCلس اإلدارة معیار خطأ، ووجدت اللجنة الحكومیة لمج

ھذین قیمت  ICDRفریقي المركز الدولي لتسویة النزاعات 
اعتراضات التشابھ المحمل ولكن توصلت إلى استنتاجات مختلفة ال 

یعني بأن الھیئة طبقت المیعار الخطأ. وعلى الصعید اإلجرائي، 
ویتركز قرار كل ھیئة بالعموم على المواد المقدمة لھا عبر األطراف 

لى ذلك االعتراض خصیصاً، ویتحمل المعترض عبء اإلثبات. وقد ع
تتوصل ھیئتین تواجھان قضایا مماثلة تقریباً إلى قرارات مختلفة حقاً، 

معترضة على كال  CCاستناداً على قوة المواد المقدمة. وبینما كانت 
اإلجرائین، فقد تم دحض االعتراضات من قبل مقدمي طلبات مختلفین. 

وبالتالي، توصلت الھیئات إلى قرارات مختلفة جزئیاً على األقل ألن 
) دفاعاً TLDHو Amazonالمواد المرسلة من قبل كل مقدم طلب (

 عن سالسلھا المقترحة كانت مختلفة.

 القرار .6

بالفرصة للنظر بجمیع المواد التي تم  NGPCالجدیدة  gTLDلقد حظیت لجنة برنامج 
/https://www.icann.org-تقدیمھا من قبل أو بالنیابة عن مقدم الطلب (راجع

en-13-02-2014-9-resources/pages/13 أو ترتبط بأي شكل بالطلب(
بعد النظر في جمیع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت لجنة برنامج . 13-9

gTLD  الجدیدةNGPC  توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارةBGC  واعتمدتھا
، والتي ینبغي اعتبارھا جزء من ھذه الحیثیات ویمكن اإلطالع على 9-13بخصوص الطلب 

-/https://www.icann.org/en/groups/board لىنصھا الكامل ع
governance/reconsideration/13-9/recommendation-amazon-

10oct13-en.pdf ]PDF، 132 KB.[ 

وعلى الرغم من عدم وجود أسس إلعادة النظر المقدمة في ھذه المسألة، وبعد مناقشة 
بأن یقدم طاقم العمل  BGCإضافیة للمسألة، وصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

بتحدید الخیارات للتعامل مع  NGPCالجدیدة  gTLDتقریر إلى لجنة برنامج 
د النتائج المختلفة من عملیة قرار تنازع الحالة المطروحة ضمن ھذا الطلب، وبالتحدی

التقدیم  Amazonاالعتراض على حالة تعارض السلسلة في نزاعات مشابھة لطلب 
 gTLDالتقدیم للسلسلة. وكنتیجة لذلك، أجلت لجنة برنامج  TLDHللسلسلة وطلب 

 gTLDبانتظار إكمال لجنة برنامج  9-13نظرھا في الطلب رقم  NGPCالجدیدة 
نظرھا في كیفیة معالجة المخاوف بالنظر إلى قرارات خبراء  NGPCالجدیدة 
SCO  .وجھت لجنة برنامج 2014فبرایر  5وفي اجتماعھا في غیر المتناسقة ،gTLD 
الرئیس والرئیس التنفیذي لبدء فترة التعلیق العام بشأن مبادئ إطار العمل  NGPCالجدیدة 

//:https-التعلیقات العامة (راجع  المقترحة، والتي كانت موضوع SCOآللیة مراجعة 
-sco-comments-www.icann.org/en/system/files/files/report

en.pdf-24apr14-principles-framework ]PDF، 166 KB.([ 
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من  BGCالنظر المتأني بالتقریر الذي طلبت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة  دوبع
، تلقت التعلیقات 10-13و 9-13طاقم العمل بالصیاغة المتعلقة بإعادة النظر رقم 

المقترحة، وقدمت تعلیقات أخرى للجنة برنامج  SCOالعامة ما یتعلق بآلیة مراجعة 
gTLD  الجدیدةNGPC  للنظر فیھ، باإلضافة إلى العملیات الواردة في الدلیل، وفي

الجدیدة  gTLD، وتوصلت لجنة برنامج 2014أوكتوبر  14-12اجتماعھا بتاریخ 
NGPC  نظرھا في قرارات خبراءSCO  .الغیر متسقة أو الغیر منطقیة الملموسة

 SCOقراري خبراء  NGPCالجدیدة  gTLDوفي ذلك الحین، حددت لجنة برنامج 
باعتبارھا لیست من أفضل  9-13في قضیة الطلب رقم  SCOمحددین، أحدھما أن 

 gTLDالجدیدة ومجتمع اإلنترنت. أمرت لجنة برنامج  gTLDمصالح برنامج 
الجدیدة بأن یتم إرسال قرارات الخبراء ھذه إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات 

ICDR ضاء لتقدیم قرار الخبراء النھائي. من أجل ھیئة التقییم المكونة من ثالثة أع
ذلك بشكل عام،  NGPCالجدیدة  gTLDوكجزء من مبرراتھا، أقّرت لجنة برنامج 

لن تكون مناسبة بالنسبة للجولة الحالیة من برنامج  SCOباعتماد آلیة مراجعة 
gTLD  الجدیدة، ولكن أوّصت بأن تطویر القواعد والعملیات للجوالت المستقبلیة من
الجدیدة (لیتم تطویره عبر عملیة أصحاب المصلحة المتعددة) ینبغي  gTLDبرنامج 

إكتتشاف فیما لو كان ھناك داعي لعملیة مراجعة رسمیة متعلقة بقرارات الخبراء. 
بأنھ من شأن ھذا حالیاً متابعة نظرھا  NGPCالجدیدة  gTLDأشارت لجنة برنامج 

 .9-13على الطلب رقم  BGCفي توصیات اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

، تنص اللوائح BGCمن حیث توقیت توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
القرار النھائي أو  BGCالداخلیة على أن تتخذ اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

حسب ما یناسب] فیما یتعلق بطلب  NGPCالتوصیة النھائیة لمجلس اإلدارة [أو 
إعادة النظر خالل ثالثین یوًما من استالم الطلب، ما لم یكن غیر عملي. راجع المادة 

من اللوائح الداخلیة. لتلبیة الموعد النھائي المكون من ثالثین  2.16الرابعة، القسم 
أقصاه التصرف في موعد  BGCیوًما، ینبغي على اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

. ونظراً إلى عدد طلبات إعادة النظر المرسلة، كانت 2013أكتوبر تشرین األول  4
إجراء بشأن ھذا  BGCالفرصة الفعلیة لكي تتخذ اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

 2.17، القسم . وإضافة إلى ذلك، تنص المادة الرابعة2013أوكتوبر  10الطلب في 
الجدیدة في ھذه الحالة)  gTLDو لجنة برنامج بأنھ ینبغي على مجلس اإلدارة (أ

 60في غضون  BGCإصدار قرارھا بشأن توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
یوم من استالم طلب إعادة النظر أو في أقرب وقت ممكن بقدر اإلمكان بعدھا. 

في كیفیة التعامل مع  NGPCالجدیدة  gTLDونظراً إلى اعتبار لجنة برنامج 
 SCOالغیر متسقة الملموسة، بما في ذلك آلیة مراجعة  SCOخبراء قرارات 

المقترحة والتعلیقات العامة بشأن اإلقتراح، فقد كانت غیر عملیة بالنسبة للجنة 
 الجدیدة للنظر في الطلب عاجالً مما ھي علیھ اآلن. gTLDبرنامج 

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

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



، 10-13فیما یتعلق بطلب إعادة النظر رقم  BGCتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة  .ب 
Commercial Connect، LLC 

 Commercial Connect، LLC's ("Commercial Connect's")حیث یطلب طلب 
إلثنین من  ICANN") إعادة النظر في قبول طاقم عمل 10-13إعادة النظر ("الطلب رقم 

قرارات الخبراء الغیر متسقة من ھیئة تسویة النزاعات التي عّینھا المركز الدولي لتسویة 
 النزاعات.

 العمل لرفض قرار الخبراء اعتراض قبول طاقم 10-13حیث یتحدى الطلب رقم 
Commercial Connect لطلب نطاق المستوى األعلى العامTop Level Domain 

Holdings Limited  إلى الرموز الصینیة التي تترجم إلى"التسوق" في ظل قرار الخبراء في
على طلب نطاق  Commercial Connectبإبقاء اعتراض  2013أغسطس  21تاریخ 

.إ لى الرموز الیابانیة التي تترجم إلى "التسوق Amazon EU S.a.r.lعلى العام المستوى األ
 عبر اإلنترنت".

 .10-13") في القضایا التي أثیرت في الطلب BGCحیث نظرت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ("

ألن  10-13برفض طلب  BGCوحیث أوصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
Commercial Connect  لم تشر إلى أیة أسباب مالئمة إلعادة النظر، وتوافق لجنة برنامج

gTLD ") الجدیدةNGPC.توافق على ذلك (" 

 NGPCالجدیدة  gTLD، تعتمد لجنة برنامج (NGO2.2014.11.07)وبموجب القرار رقم 
، والذي یمكن 10-13بشأن طلب إعادة النظر  BGCتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

/http://www.icann.org/en/groups/board/governance-ر علیھ على العثو
-10oct13-connect-commercial-reconsideration/recommendation

en.pdf ]PDF، 113 KB.[ 

 NG02.2014.11.07حیثیات القرار 
 موجز مختصر .1

") CC("مقدم الطلب أو  Commercial Connect LLCتقدم مقدم الطلب 
 Top Levelطلب للسلسلة"). وقدمت  CCتقدیم ". (SHOPبطلبب إلى سلسلة 

Domain Holdings Limited ")TLDH طلب لنطاق المستوى األعلى العام ("
طلب للسلسلة").  TLDHفي الرموز الصینیة التي تترجم إلى "التسوق" (" تقدیم 

طلب نطاق المستوى األعلى العام في الرموز  .Amazon EU S.a.r.lوقدمت 
ب طل Amazonتقدیم "الصینیة والتي تترجم إلى "التسوق عبر اإلنترنت" (

طلب للسلسلة،  TLDHو Amazonعلى كل من تقدیم  CC). واعترضت "للسلسلة
طلب للسلسلة. حكم  CCمؤكدة على أن كال السلسلتین متشابھتان بشكل مربك لتقدیم 

طلب  Amazonعلى تقدیم  CCالمركز الدولي لتسویة النزاعات لصالح اعتراض 
طلب للسلسلة. تجاھلت ھیئة خبر اء مركز  CCللسلسلة مماثل بشكل مربك لتقدیم 

طلب للسلسلة على  TLDHعلى تقدیم  CCدولي لتسویة النزاعات أخرى اعتراض 
طلب  CCطلب للسلسلة لم یكن مماثل بشكل مرك لتقدیم  TLDHأساس أن تقدیم 

للسلسلة. ویدعي مقدم الطلب فشل ھیئتي الخبراء على حد سواء في متابعة العملیة 
ي تقییم أسس االعتراضات عبر تطبیق دلیل مقدم الطلب بطریقة غیر المناسبة ف

بتوفیر دلیل واضح  ICANNمتناسقة. ویدعي مقدم الطلب أیضاً فشل طاقم عمل 

https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf


ومحدد جیداً للھیئات وفشلھا في التأكد من امتثال الھیئات بتوجیھات شكلت فشل 
 جوھري في العملیة ناجمة عن قرارات الھیئات الغیر متناسقة.

إلى أن مقدم الطلب لم یذكر أسسا  BGCوخلصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
سلیمة إلعادة النظر. وال توجد إشارة سواء انتھكت الھیئة ألیة سیاسة أو عملیة وعدم 

الغیر متناسق مع أیة سیاسة أو إجراء مقرر.  ICANNوجود إشارة مماثلة بتصرف 
 gTLD. ووافقت لجنة برنامج 10-13برفض الطلب  BGCنظراً لذلك، توصي 

 الجدیدة.

 الحقائق .2
 حقائق ذات صلة .أ 

("مقدم الطلب  Commercial Connect LLCتقدم مقدم الطلب 
طلب للسلسلة").  CCتقدیم ". (SHOP") بطلبب إلى سلسلة CCأو 

 Top Level Domain Holdings Limitedوقدمت 
("TLDH")  طلب لنطاق المستوى األعلى العام في الرموز الصینیة

طلب للسلسلة"). وقدمت  TLDHالتي تترجم إلى "التسوق" (" تقدیم 
Amazon EU S.a.r.l.  طلب نطاق المستوى األعلى العام في

تقدیم "الرموز الصینیة والتي تترجم إلى "التسوق عبر اإلنترنت" (
Amazon .("طلب للسلسلة 

طلب  Amazonو TLDHالطلب على كل من تقدیم واعترض مقدم 
للسلسلة، مؤكداً على أن كال السلسلتین كانتا مماثلتان بشكل مشابھ لتقدیم 

CC  طلب للسلسلة؛ حیث قدمتTLDH وAmazon  ردوداً في
 إجراءات منفصلة.

في  ICDRقّدم عضو ھیئة معین لدى المركز الدولي لتسویة النزاعات 
على تقدیم  CCء بشأن اعتراض قرار خبرا 2013أغسطس  8

TLDH  طلب للسلسلة ("قرار خبراءTLDH وتجاھلت الھیئة .("
على أساس أن تقدیم طلب السلسة  CC") اعتراض TLDH("ھیئة 

اإلثنین غیر متشابھتان بشكل مربك في معدل مستخدم اإلنترنت 
 gTLDالمعقول بموجب المعیار المنصوص في إجراء تسویة نزاع 

 جراء") ودلیل مقدم الطلب ("الدلیل").الجدیدة ("اإل

 Amazonوعلى حدة، وبالنسبة العتراض مقدم الطلب على تقدیم 
طلب للسلسلة، أبقت ھیئة مركز دولي لتسویة النزاعات مختلفة ("ھیئة 

Amazon اعتراض ("CC  على أساس أن طلبا السلسلة المقدمان
 ").Amazonمتشابھان وبشكل مربك ("قرار خبراء 

 .10-13الطلب رقم  2013سبتمبر  5مقدم الطلب في قّدم 

 إدعاءات مقدم الطلب .ب 

في  the Amazonو TLDHویدعي مقدم الطلب فشل كل من ھیئة 
متابعة العملیة المناسبة في تقییم أسس االعتراضات عبر تطبیق الدلیل 

 ICANNبطریقة غیر متناسقة. ویدعي مقدم الطلب فشل طاقم عمل 



ومحدد جیداً للھیئات وفشلھا في التأكد من امتثال بتوفیر دلیل واضح 
الھیئات بتوجیھات شكلت فشل جوھري في العملیة ناجمة عن قرارات 

 الھیئات الغیر متناسقة.

 القضایا .3

) سواء كانت حاالت عدم التناسق المزعوم بین 1وتتمثل قضایا إعادة النظر: (
 ICANN) سواء زعمت 2قرارات الخبراء یظھر انتھاك السیاسة أو العملیة؛ و(

 الفشل في توفیر توجیھ للھیئات یدعم إعادة النظر.

 المعاییر ذات الصلة بالنسبة لتقییم طلبات تقییم إعادة النظر .4

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لتقییم وتقدیم توصیات إلى مجلس  ICANNتدعو لوائح 
من اللوائح  2اإلدارة بخصوص طلبات إعادة النظر. راجع المادة الرابعة، القسم 

، بموجب ("NGPC")الجدیدة  gTLDالداخلیة. لقد راجعت لجنة برنامج نطاقات 
السلطات الممنوحة لھا من قبل مجلس اإلدارة في ھذه الحالة، ونظرت بدقة في 

بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر  BGCتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
 .ووجدت أن التحلیل منطقي 10 -13رقم 

 التحلیل والحیثیات .5
حاالت عدم التناسق المزعومة بین قرارات الخبراء ال تظھر انتھاك  .أ 

 العملیة.

، وتوافق لجنة برنامج BGCخلصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
gTLD  الجدیدةNGPC  علیھ، إلى أن حقیقة توصل ھیئتي الخبراء

المختلفتین إلى استنتاجات مختلفة ال تعني تطبیق الھیئات على نحو غیر 
متناسق معاییر تقییم اعتراض على حالة تعارض السالسل، وال تقّر 

من  2.2.1.1.3على القسم  CCانتھاك السیاسة أو العملیة. تعتمد 
الدلیل، والتي تنص على أن االعتراض على حالة تعارض السالسل قد 
یستند على نوع التشابھ، بما في ذلك التشابھ البصري أو السمعي أو في 

قررت بأن "ال تسمح  TLDHبأن ھیئة  CCالمعنى. وتدعي 
التوجیھات بأن یستند التعارض على المعنى فقط" لدى تقییم تطبیق 

 Amazonلة برموز غریبة، بینما قررت ھیئة أسماء النطاق المدوّ 
"استخدام الكلمة ذاتھا باألساس في لغتین مختلفتین كاٍف للتسبب 

) أشارت اللجنة الحكومیة 5بتعارض السلسلة." (الطلب، الصفحة 
إلى أن كل ھیئة خبراء ترك قرارھا بالعموم  BGCلمجلس اإلدارة 

اض خصوصاً، على مواد قدمت من قبل أطراف على ذلك االعتر
ویتحمل المعترض عبء اإلثبات. وقد تتوصل ھیئتین تواجھان قضایا 
مماثلة تقریباً إلى قرارات مختلفة حقاً، استناداً على قوة المواد المقدمة. 

معترضة على ھذه القرارات،، فقد تم دحض كل  CCوبینما كانت 
اعتراض من قبل مقدم طلب مختلف. وبالتالي، توصلت الھیئات إلى 

رارات مختلفة جزئیاً على األقل ألن المواد المرسلة من قبل كل مقدم ق
) دفاعاً عن سلسلتھا المقترحة كانت TLDHو Amazonطلب (

مختلفة، لیس بسبب انتھاك ھیئة واحدة أیة سیاسة أو عملیة مقررة في 
 التوصل إلى قراراھا.



كذلك إلى أن ھیئة  BGCوأشارت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
TLDH  تجاھلت اعتراضCC  لیس ألنھا خلصت إلى أن ترجمة

كما تدعي  -الكلمة ذاتھا باألساس غیر كافي لتسبب تعارض السلسلة 
CC-  ولكن ألنTLDH  قدمت دلیل مقنع إلى وجود القلیل من احتمال

 لطلب السلسلة. TLDHو CCاللبس بین تقدیم 

، وتتفق BGC ووفقاً لذلك، قررت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة
من تقریر  CC، إلى عدم تمكن NGPCالجدیدة  gTLDلجنة برنامج 

سیاسة أو عملیة فعلیة والتي إما فشلت الھیئة بمتابعتھا. وبدالً من ذلك 
یتحدى الطلب قرارات الھیئات الجوھریة بدالً من العملیات حیث 

مع استنتاجات  CCتوّصلت الھیئات إلى قراراتھا. وبینما قد تختلف 
، ال تتوفر إعادة النظر كآلیة إلعادة تقییم القرار TLDHیئة ھ

 .TLDHالجوھري من ھیئة 

 بتقدیم التوجیھ للھیئات ال یدعم إعادة النظر. ICANNإدعاء فشل  .ب 

، وتوافق لجنة برنامج BGCخلصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
gTLD  الجدیدةNGPC  على ذلك، إلى أنCC  ال تحدد أیة سیاسة

اتخاذھا فوق اإلجراء  ICANNأو عملیة مقررة والتي تتطلب من 
الجدیدة. وال یعني اختالف  gTLDالذي اتخذ فعالً في تنفیذ برنامج 

CC  فیما لو ینبغي أن تنجم المعاییر في تجاھل ھیئةTLDH  اعتراض
CC  بأنICANN  قد انتھكت أیة سیاسة أو عملیة لدى تقبل القرار

وال تدعم استنتاج إما أن قرار الھیئة كان خاطئاً). یبین دلیل مقدم (
الطلب المعاییر المستخدمة لتقییم وحسم االعتراضات. ویعكس قرارات 

 إلى أن الھیئات تابعت معاییر التقییم. Amazonو TLDHخبراء 

بأن قبول  BGCوكما وجدت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
ICANN لـ  القرارات كمشورةICANN  ھو وفقاً للعملیة المقررة

باإلدعاء  CC) وتعد محاولة 3.4.6أیضاً. (دلیل مقدم الطلب، القسم 
ھنا إلى أن اإلجراءات المحددة في الدلیل لتقییم االعتراض على حالة 

تعارض السالسل، والتي تلت سنوات من تطویر السیاسة الشاملة 
المزعومة الغیر متناسقة  وتخطیط التنفیذ ناقصة ألن قرارات الخبراء

 بالتالي غیر مدعومة ویجب رفضھا.

 القرار .6

بالفرصة للنظر بجمیع المواد التي تم  NGPCالجدیدة  gTLDلقد حظیت لجنة برنامج 
/https://www.icann.org- تقدیمھا من قبل أو بالنیابة عن مقدم الطلب (راجع

en-13-02-2014-9-resources/pages/13 أو ترتبط بأي شكل بالطلب(
بعد النظر في جمیع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت لجنة برنامج . 13-10

gTLD  الجدیدةNGPC للجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة توصیة اBGC  واعتمدتھا
، والتي ینبغي اعتبارھا جزء من ھذه الحیثیات ویمكن اإلطالع 10-13بخصوص الطلب 

/https://www.icann.org/en/groups/board-على نصھا الكامل على
-9/recommendation-governance/reconsideration/13

en.pdf-10oct13-amazon ]PDF، 113 KB.[ 

https://www.icann.org/resources/pages/13-10-2014-02-13-en
https://www.icann.org/resources/pages/13-10-2014-02-13-en
https://www.icann.org/resources/pages/13-10-2014-02-13-en
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-10/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-10/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-10/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-10/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-10/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf


وعلى الرغم من عدم وجود أسس إلعادة النظر المقدمة في ھذه المسألة، وبعد مناقشة 
بأن یقدم طاقم العمل  BGCإضافیة للمسألة، وصت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

بتحدید الخیارات للتعامل مع  NGPCالجدیدة  gTLDتقریر إلى لجنة برنامج 
د النتائج المختلفة من عملیة قرار تنازع الحالة المطروحة ضمن ھذا الطلب، وبالتحدی

التقدیم  Amazonاالعتراض على حالة تعارض السلسلة في نزاعات مشابھة لطلب 
 gTLDالتقدیم للسلسلة. وكنتیجة لذلك، أجلت لجنة برنامج  TLDHللسلسلة وطلب 

بانتظار إكمال لجنة برنامج  10-13نظرھا في الطلب رقم  NGPCالجدیدة 
gTLD  الجدیدةNGPC  نظرھا في كیفیة معالجة المخاوف بالنظر إلى قرارات
، وجھت لجنة برنامج 2014فبرایر  5وفي اجتماعھا في غیر المتناسقة.  SCOخبراء 
gTLD  الجدیدةNGPC  الرئیس والرئیس التنفیذي لبدء فترة التعلیق العام بشأن مبادئ

ع التعلیقات العامة (راجع المقترحة، والتي كانت موضو SCOإطار العمل آللیة مراجعة 
-https://www.icann.org/en/system/files/files/report
-24apr14-principles-framework-sco-comments

en.pdf ]PDF، 166 KB.([ 

من  BGCالنظر المتأني بالتقریر الذي طلبت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة  دوبع
، تلقت التعلیقات 10-13و 9-13طاقم العمل بالصیاغة المتعلقة بإعادة النظر رقم 

المقترحة، وقدمت تعلیقات أخرى للجنة برنامج  SCOالعامة ما یتعلق بآلیة مراجعة 
gTLD  الجدیدةNGPC ،باإلضافة إلى العملیات الواردة في الدلیل، وفي  للنظر فیھ

الجدیدة  gTLD، وتوصلت لجنة برنامج 2014أوكتوبر  14-12اجتماعھا بتاریخ 
NGPC  نظرھا في قرارات خبراءSCO  .الغیر متسقة أو الغیر منطقیة الملموسة

قراري خبراء  NGPCالجدیدة  gTLDوفي ذلك الحین، حددت لجنة برنامج 
SCO  اعتبارھا لیست من أفضل مصالح برنامج محددینgTLD  الجدیدة ومجتمع

الجدیدة بأن یتم إرسال قرارات الخبراء ھذه  gTLDاإلنترنت. أمرت لجنة برنامج 
من أجل ھیئة التقییم المكونة من ثالثة  ICDRإلى المركز الدولي لتسویة النزاعات 

النظر ھذا، وجھت لجنة  أعضاء لتقدیم قرار الخبراء النھائي. وبأھمیة طلب إعادة
بالتحدید مراجعة قرار الخبراء المتعلق بتقدیم  NGPCالجدیدة  gTLDبرنامج 

Amazon  وبالقیام بذلك، وصت 9-13طلب للسلسلة (في قضیة الطلب رقم ،(
بأن تراجع الھیئة المكونة من ثالثة أعضاء  NGPCالجدیدة  gTLDلجنة برنامج 

طلب للسلسلة. وكجزء من  TLDHلقة بتقدیم كذلك كأساس قرارات الخبراء المتع
ذلك بشكل عام، باعتماد آلیة  NGPCالجدیدة  gTLDمبرراتھا، أقّرت لجنة برنامج 

الجدیدة،  gTLDلن تكون مناسبة بالنسبة للجولة الحالیة من برنامج  SCOمراجعة 
 gTLDولكن أوّصت بأن تطویر القواعد والعملیات للجوالت المستقبلیة من برنامج 

الجدیدة (لیتم تطویره عبر عملیة أصحاب المصلحة المتعددة) ینبغي إكتتشاف فیما لو 
كان ھناك داعي لعملیة مراجعة رسمیة متعلقة بقرارات الخبراء. أشارت لجنة 

بأنھ من شأنھا حالیاً متابعة نظرھا في توصیات  NGPCالجدیدة  gTLDبرنامج 
 .10-13على طلب إعادة النظر رقم  BGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

من  2.16، القسم BGCومن حیث توقیت توصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
المادة الرابعة من اللوائح الداخلیة الذي ینص على ضرورة اتخاذ اللجنة الحكومیة 

القرار النھائي أو التوصیة لمجلس اإلدارة [أو لجنة برنامج  BGCلمجلس اإلدارة 
gTLD  الجدیدةNGPC  حسب االقتضاء] بالنسبة لطلب إعادة النظر في غضون

ثالثین یوماً عقب استالم الطلب، ما لم یكن غیر عملي. راجع المادة الرابعة، القسم 
من اللوائح الداخلیة. لتلبیة الموعد النھائي المكون من ثالثین یوًما، ینبغي على  2.16

أكتوبر تشرین  4تصرف في موعد أقصاه ال BGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
. ونظراً إلى عدد طلبات إعادة النظر المرسلة ما بین شھر سبتمبر 2013األول 

، كانت الفرصة الفعلیة األولى لكي تتخذ اللجنة الحكومیة 2013وحتى أوكتوبر 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf


. وإضافة 2013أوكتوبر  11إجراء بشأن ھذا الطلب في  BGCلمجلس اإلدارة 
بأنھ ینبغي على مجلس اإلدارة (أو لجنة  2.17، القسم لمادة الرابعةإلى ذلك، تنص ا

في ھذه الحالة) إصدار قرارھا بشأن توصیة  NGPCالجدیدة  gTLDبرنامج 
یوم من استالم طلب إعادة  60في غضون  BGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 

بار لجنة برنامج النظر أو في أقرب وقت ممكن بقدر اإلمكان بعدھا. ونظراً إلى اعت
gTLD  الجدیدةNGPC  في كیفیة التعامل مع قرارات خبراءSCO  الغیر متسقة

المقترحة والتعلیقات العامة بشأن  SCOالملموسة، بما في ذلك آلیة مراجعة 
الجدیدة للنظر في  gTLDاإلقتراح، فقد كانت غیر عملیة بالنسبة للجنة برنامج 

 الطلب عاجالً مما ھي علیھ اآلن.

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

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

 بیان لوس أنجلوس - GACمشورة  .ج 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 حول التزامات المصلحة العامة ALACبیان  .د 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 2014أكتوبر  11ُنشر في 
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