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 الجدیدة gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاقات 
 

 
تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

  gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board-2014-(باإلنجلیزیة) من:
 en-08-09 
 
 

 2 ................................................................................. جدول األعمال الرئیسي .1

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

نغافورة ولندن: في بكین ودیربان وبیونیس آیریس وس GACالبنود المتبقیة من مشورة  ب. 
 2 ......................................................................................... واإلجراءات التحدیثات

 Amazon EU S.á.r.l. ....................... 6، 27-14بشأن طلب إعادة النظر رقم  BGCتوصیة  ج. 

 20 ........................................... قرارات الخبراء فیما یخص اعتراض إرباك السالسل المتصور د. 

 21 ...................................................................................... أیة أعمال أخرى ه. 

 
  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-09-08-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-09-08-en
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 جدول األعمال الرئیسي: .1

 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 

) NGPCالجدیدة ( gTLDلجنة برنامج مجلس موافقة  (NG01.2014.09.08)تقرر بموجب القرار رقم 
 . 2014یولیو  30ویولیو،  18یونیو،  21المنعقدة في  NGPCاضر اجتماعات على مح

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

في بكین وأصدرت بیاًنا في  46رقم  ICANNحیث إّن اللجنة االستشاریة الحكومیة اجتمعت أثناء اجتماع
 یان بكین").("ب 2013إبریل  11

 
 2013یولیو  18في دیربان وأصدرت بیاًنا في  47رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GAC إنّ حیث 

 ("بیان دیربان").
 

نوفمبر  20في بیونیس آیریس وأصدرت بیاًنا في  48رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GAC إنّ حیث 
 ("بیان بیونیس آیریس الرسمي").  2013

 
مارس  27 في سنغافورة وأصدرت بیاًنا رسمیًا في 49رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GACحیث إّن 

 ("بیان سنغافورة الرسمي"). 2014إبریل  16، والذي تم تعدیله في 2014
 

 2014یولیو  25في لندن وأصدرت بیاًنا في  50رقم  ICANNاجتمعت خالل اجتماع  GAC إنّ حیث 
 ("بیان لندن"). 

 
 4تم تبنیها في ، والتيGACاعتمدت بطاقات النتائج استجابة لبنود معینة من مشورة  NGPCحیث إّن لجنة 

 على التوالي. 2014مایو  14و 2014فبرایر  5و 2013سبتمبر  28و 2013سبتمبر  10و 2013یونیو 
 

رة وضعت نسخة ثانیة معدلة من بطاقة النتائج استجابة للبنود المتبقیة الواردة في مشو  NGPCحیث إّن 
GAC  ،في بیان بكین الرسمي وبیان دیربان الرسمي وبیان بیونیس آیریس الرسمي، وبیان سنغافورة الرسمي

 والمشورة الجدیدة في بیان لندن الرسمي. 
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أبریل  10تقوم بهذا اإلجراء وفًقا للسلطات الممنوحة إلیها من قبل مجلس اإلدارة في  NGPCحیث إّن 
فیما یخص جمیع المسائل التي قد تنشأ فیما یتعلق ببرنامج  ICANNرة ، لممارسة سلطة مجلس إدا2012

 الجدیدة. gTLDنطاقات 
 

 بطاقة النتائج التي تحمل العنوان NGPC، تعتمد (NG02.2014.09.08)تقرر بموجب القرار رقم 
سبتمبر  8(بكین، دیربان، بیونیس آیریس، سنغافورة ولندن): اإلجراءات والتحدیثات ( GAC"مشورة 
 في بكین ودیربان وبیونیس آیریس وسنغافورة ولندن. GAC، استجابًة للبنود المفتوحة في مشورة )"2014

 NG02.2014.09.08حیثیات القرار 

 ICANNمن لوائح  2.1المادة الحادیة عشرة، قسم 
XI -en -25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/bylaws 

طریق التوصیة بوضع قضایا مباشرة، سواء عن طریق التعلیق أو مشورة سابقة أو عن  GACیسمح لـ 
مشورة إلى مجلس اإلدارة بشأن  GACمراجعة السیاسات الحالیة." أصدرت  تحدیًدا أو تطویر سیاسة جدیدة أو

، 2013أبریل  11الجدیدة عن طریق بیانها الرسمي الصادر في بكین المؤرخ  gTLDبرنامج نطاقات 
، وبیانها الرسمي الصادر في بیونیس آیریس 2013یولیو  18وبیانها الرسمي الصادر في دیربان المؤرخ 

(كما تم تعدیله  2014مارس  27وبیانها الرسمي الصادر في سنغافورة المؤرخ  ،2013مبر نوف 20المؤرخ 
. تتطلب الئحة 2014یونیو  25)، وبیانها الرسمي الصادر في لندن المؤرخ 2014أبریل  16في 

ICANN  الداخلیة من مجلس اإلدارة أن یأخذ بعین االعتبار مشورةGAC  بشأن مسائل السیاسة العامة عند
، فینبغي علیه GACصیاغة السیاسات واعتمادها. إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال یتوافق مع مشورة 

ومجلس اإلدارة التعاون  GACوتوضیح أسباب عدم اتباعه لتلك المشورة. ثم یتعین على  GACإبالغ 
ذر التوصل إلى حل، ینبغي لمجلس اإلدارة أن یذكر في بحسن نیة إلیجاد حل مقبول من الطرفین. إذا تع

 .GACقراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة 
 

من قبل بنود مشورة بكین ودیربان وبیونیس آیریس وسنغافورة الصادرة عن  NGPCلقد تناولت لجنة 
GAC إال أن ،NGPC  ال تزال تعمل على بعض هذه البنود. باإلضافة إلى ذلك، أصدرتGAC ورة مش

بالنظر في  NGPCالجدیدة. طولبت  gTLDجدیدة في بیانها الرسمي في لندن ترتبط ببرنامج نطاقات 
في بكین ودیربان وبیونیس آیریس، وسنغافورة  GACالموافقة على بعض البنود المفتوحة المتبقیة من مشورة 

سبتمبر  8المرفقة (المؤرخة والبنود الجدیدة الواردة في مشورة لندن، كما هي مبینة في بطاقة النتائج 
2014.( 

 

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23XI
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23XI
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وأبلغت المتقدمین بطلبات رسمًیا بالمشورة،  GACمشورة  ICANN، نشرت GACوكجزء من نظرها مشورة 
من دلیل المتقدم بطلب. تم نشر  1-3للوحدة یومًا وفًقا  21مما أدى إلى فترة رد المتقدمین بطلبات لمدة 

أبریل  18في بكین في  GACبیان مشورة 
2013http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-

18apr13-en، 
  2013أغسطس  1في دیربان في  GACوتم نشر مشورة  

http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-
01aug13-en، 

  2013دیسمبر  11في بیونیس آیریس في  GACوتم نشر مشورة  
>http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-

11dec13-en<؛ 
 .2014أبریل  14في سنغافورة في  GACوتم نشر مشورة  

http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-
11apr14-en وتم نشر مشورة ؛GAC  2014یولیو  14في لندن في  

>34Thttp://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-
14jul14-en34T.< 

 الطلبات على: تتاح مجموعة كاملة من ردود ُمقدمي  
>http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/.< 
 

بإجراء منتدى تعلیقات عامة من أجل طلب آراء  ICANN، باشرت 2013أبریل  23باإلضافة إلى ذلك في 
في بكین المتعلقة بوسائل  GACالتعامل بها مع مشورة  NGPCالمجتمع حول الكیفیة التي یتوجب على 

الجدیدة  gTLDالفئات الواسعة من سالسل  الحمایة المعمول بها على
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-

23apr13-en.htm . 
ن باإلضافة إلى تعقیبات المجتمع حول كیفیة تنفیذ منظمة استجابات المتقدمی NGPCولقد درست لجنة 

ICANN  لمشورة الحمایة الصادرة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة في بیان بكین الرسمي في إطار صیاغة
 .GACالبنود المتبقیة لمشورة 

 
، استعرضت مواد متنوعة، تشمل على سبیل المثال ال الحصر، المواد NGPCكجزء من مداوالت 

 والمستندات التالیة:
 

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-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
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الرسمي في بكین:  GACبیان  •
2037/Final_GAC_Chttps://gacweb.icann.org/download/attachments/2713

ommunique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=137578
7122000&api=v2 

 
الرسمي في دیربان:  GACبیان  •

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_C
ommunique_Durban_20130717.pdf?version=1&modificationDate=137421

5119858&api=v2 
 

الرسمي في بوینس آیرس:  GACبیان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Bueno

ate=s_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationD
1385055905332&api=v2 

 
الرسمي الصادر في سنغافورة (كما تم تعدیله):  GACبیان  •

ps://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC_Amendhtt
ed_Communique_Singapore_20140327%5B1%5D.pdf?version=1&modifi

cationDate=1397656205000&api=v2 
 

 الرسمي في لندن:  GACبیان  •
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Communique

ationDate=1406852169128&%20London%20final.pdf?version=1&modific
api=v2 

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

 
 : 3دلیل المتقدم بطلب، الوحدة  •

-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection
en.pdf-04jun12 

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
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
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
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في بیان دیربان وبكین وبیونس آیرس وسنغافورة،  GACعند تبني استجابتها للبنود المتبقیة في مشورة 

المبینة في البیانات  GACتعلیقات المتقدمین بطلبات ومشورة  NGPCلندن، درست والمشورة الجدیدة في 
كما هو  GACالداخلیة. اعتماد مشورة  ICANNولوائح  AGBالرسمیة واإلجراءات التي تمت في 

بطریقة تسمح ألكبر عدد من مقدمي  GACمنصوص علیه في بطاقة األداء سوف یساعد في حل مشورة 
 التقدم بأسرع ما یمكن. الجدیدة gTLDطلبات 

 
 DNSلیس ثمة تأثیرات مالیة متوقعة مرتبطة بتبني هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثیر على 

 من حیث األمن أو االستقرار أو المرونة. 
 

بیان لندن الرسمي وأبلغت  ICANN، نشرت ICANNكجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة 
. تم نشر بیان سنغافورة الرسمي وبیان بیونیس 2014یولیو  14المتقدمین بطلبات رسمًیا بالمشورة بتاریخ 

 18و 2013دیسمبر  11و 2014إبریل  11الرسمي في آیریس الرسمي وبیان دیربان الرسمي وبیان بكین 
لة، أدى ذلك إلى فترة رد مقدمي الطلبات التي على التوالي. وفي كل حا 2013أغسطس  1و 2013أبریل 

 من دلیل مقدم الطلب. 1-3یوًما وفًقا للوحدة  21تستغرق 

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

طالًبا من لجنة  27-14("مقدم الطلب") قدم طلب إعادة النظر  Amazon EU S.à.r.lفي حین أن، 
) رفض مشورة 2؛ (NG03.2014.05.14) القرار العكسي 1الجدیدة ما یلي:( gTLDبرنامج نطاقات 

وأسماء النطاقات الدولیة ذات الصلة (یشار إلیها مجتمعة  AMAZONاللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن 
 على المضي قدًما في تطبیقات أمازون. ICANN) توجیه موظفي 3باسم "تطبیقات أمازون"(؛ و(

 
 ".27-14طلب إعادة النظر " المسائل المثارة في BGC تحیث درس

 
أوصت برفض الطلبات ألن أصحاب الطلبات لم یحددوا أساسًا مناسبًا إلعادة النظر وتتفق  BGCحیث إّن 
NGPC .معها بالرأي 

 
حول طلب التوصیة  BGCلتوصیة  NGPCاعتماد  ،(NG03.2014.09.08)تقرر بموجب القرار رقم 

 ، والذي یمكن العثور علیه على 14-27
-22aug14-amazon-https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation

en.pdf . 

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
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 NG03.2014.09.08حیثیات القرار 

 موجز مختصر .1
 

Amazon EU S.à.r.l تقدم ("الطالب") بطلب للحصول على نطاق .AMAZON وأسماء النطاقات .
) بالیابانیة والصینیة ("تطبیقات أمازون").في بیان دیربان الرسمي، أخطرت ”IDNs“الدولیة ذات الصلة (

طاقات . ونAMAZON) المجلس بأنها وصلت التفاق إجماع بشأن ”GAC“اللجنة االستشاریة الحكومیة (
IDN  ذات الصلة ("مشورةGAC  أصدرت 2014مایو  14في دیربان").بعد النظر بعنایة والتدقیق، في ،

NGPC  2014.05.14قرار.NG03  ("القرار") بالموافقة على مشورةGAC  في دیربان وأصدرت
 التوجیهات بعدم المضي قدًما في تطبیقات أمازون. 

 

 GACعلى مشورة  NGPC، قدم الطالب طلًبا فورًیا، یسعى إلعادة النظر في موافقة 2014مایو  30في 
في دیربان كانت سابقة ألوانها وقد منحت افتراضا  GACفي اجتماع دیربان.وقد جادل الطالب بأن مشورة 

معلومات وافقت على  NGPC.باإلضافة إلى ذلك، جادل الطالب بأن NGPCقوًیا غیر صحیح بشأن 
 مادیة كاذبة وغیر دقیقة وفشلت في قبول أي معلومات مادیة أخرى في قبول المشورة.

 
إلى ما  BGCأن الطالب لم یوضح أسس سلیمة إلعادة النظر.وعلى وجه التحدید، خلصت  BGCوحددت 

لطالب ) لم یثبت ا2في اعتماد دعم إعادة النظر في القرار. ( NGPC) ال یوجد دلیل على أفعال 1یلي:(
تعتمد على  NGPCفشلت في النظر في أي معلومات جوهریة في تمریر القرار أو أن  NGPCأن 

أخذت بعین االعتبار نصیحة  NGPC) أن 3دقیقة في تمریر القرار. و (معلومات جوهریة كاذبة أو غیر 
GAC وفقا للوائح  في دیربانICANN ق واإلجراءات المنصوص علیها في دلیل مقدم الطلب لنطا
gTLD لذلك، أوصت.BGC  وأن یتم إدراج جمیع توصیات  27-14برفض الطلب)BGC  باإلحالة كما

 .NGPCلو كانت منصوص علیها بشكل كامل في هذا التبریر).ووافقت 
 
 حقائق أساسیة ذات صلة  .2

 
 .Amazonتقدم الطالب بطلب لطلبات 

 
 : یتضمن ما یلي ICANNرسالة إلى مجلس إدارة  GAC، بعث رئیس 2012یونیو  17وفي 

 
المقبلة، ومقدار العمل  ICANN، وتوقیت اجتماعات gTLDنظًرا للتأخیرات في عملیة طلب 



 المعتمدة NGPCقرارات 
 2014سبتمبر  8

 21من  8صفحة 
 

بأنها لن تكون في النصح لمجلس اإلدارة  GACتوجه اللجنة االستشاریة الحكومیة المعني، 
 GAC.ولهذا السبب، فإن 2012في عام  gTLDموقف عرض أي نصیحة جدیدة على طلبات 

.ومن غیر المتوقع االنتهاء gTLDحول طلبات  GACتنظر في تداعیات توفیر أي نصیحة من 
قبل اجتماع دول آسیا المطلة على المحیط الهادئ والمقرر عقده في أبریل من عملیات الدراسة هذه 

2013.1 
 

لحكومات البرازیل وبیرو إنذاًرا مبكًرا فیما یتعلق بطلبات  GAC، قدم ممثلي 2012نوفمبر  20في 
 2أمازون.

 
ككل  GACأنها ستقوم بنشر قائمة من الطلبات التي سوف تنظرها  GAC، أعلنت 2013فبرایر  14في 

 GAC، نصت 2013فبرایر  25في 3. 2013الذي سیعقد في بكین في إبریل عام  GACخالل اجتماع 
" وسوف تنشر المزید من GACم بجمع ومعالجة المدخالت الواردة من أعضاء على أنها "ال تزال تقو 

 4المعلوماتفي أسرع وقت ممكن.
 

، كتب الطالب للمجلس بشأن التزامات المصلحة العامة في ما یخص تطبیقات 2013في شهر مارس عام 
"مجتمع ") على تطبیقات أمازون نیابة عن IOالمستقل (" ICANNوقد اعترض معترض  5أمازون،

 6أمازون"، أي " منطقة جنوب أمریكا بنفس االسم اإلنجلیزي حول نهر األمازون "(" معارضة المجتمع "). 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-علىمتوفر  2013یونیو  17خطاب  1
en.pdf-17jun12-crocker-to .(التأكید على األصل) 

en-14-05-2014-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board2 
isplay/gacweb/Governmental+Advisory+Committeehttps://gacweb.icann.org/d3 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee4 
en.pdf-05mar13-al-et-crocker-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king5 

متوفرة على ، 59، 40 تقریر عن معارضة المجتمع 6
-58086-1315-1-1-http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination

en.pdf. 

                                            

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-17jun12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-17jun12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-17jun12-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-05mar13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination-1-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination-1-1-1315-58086-en.pdf
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أن تطبیقات أمازون تتطلب مزیًدا من النظر من  في بیان بكین GAC، حددت 2013إبریل  11في 
GAC دئي ("مشورة ونصحت المجلس بعدم المضي قدًما في تلك الطلبات خارج نطاق التقییم المبGAC 

لم تتوصل لمشورة متفق علیها بشأن  GACفي بكین بحجة أن  GACاستجاب الطالب لمشورة 7في بكین").
طلبات محددة  ICANNالجدید ("الدلیل") لم ینص على أن تؤجل  gTLDالطلبات، وأن دلیل مقدم طلب 

جادل الطالب أیًضا أنه اعتمد على أحكام الدلیل بشأن السالسل الجغرافیة، 8بعین االعتبار. GACلتاخذها 
في بكین تمثل  GACوالتي تضمنت حكًما العتراضات المجتمع على السالسل الجغرافیة، وأن مشورة 

"محاولة جدیدة لعزل السالسل التي تثیر مشاكل جغرافیة" وتصرف "كمعترض فعال على سیاسات یحركها 
 9المجتمع ".

 
الحیاد" فیما ، أعلنت حكومة الوالیات المتحدة عزمها على "البقاء على 2013في أوائل شهر یولیو عام 

تقدیم اعتراضات باإلجماعبشأن هذهالسالسل إلى المجلس، إذا لم  GACیتعلق بطلبات أمازون"، مما یتیح [لـ] 
لى المجلس حول جهوده كتب الطالب إ ،2013أیضا في أوائل یولیو عام 10تعترض أي حكومة أخرى."

المستمرة للتفاوض مع البرازیل وبیرو بخصوص تطبیقات أمازون.كما قدم الطالب أیًضا تعلیقات مقترحة 
 11للمصلحة العامة.

 
) المجلس ”GAC“، في بیان دیربان الرسمي، أخطرت اللجنة االستشاریة الحكومیة (2013یولیو  18في 

 12أمازون.بأنها وصلت التفاق إجماع بشأن تطبیقات 

) ال تتفق مع 1في اجتماع دیربان، بحجة أن:( GAC، استجاب الطالب لمشورة 2013أغسطسر  23في 
) تنتهك 3؛ (ICANN) سیكون لها آثار تمییزیة تتعارض مباشرة مع وثائق إدارة 2القانون الدولي، (

اع الدولي على مدار توصیات السیاسة التي تم تنفیذها ضمن دلیل مقدم الطلب وتحقیقها من خالل اإلجم

board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-متوفر على بیان بكین 7
en.pdf-18apr13. 

متوفر ، 5-3في بكین، على الصفحات  GACالرد على مشورة 8
response-advice-http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-على

en.pdf-58086-1315-1. 
متوفر ، 3-2في بكین، على الصفحات  GACالرد على مشورة 9

response-advice-http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-على
en.pdf-58086-1315-1. 

http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/usg_nextsteps_07052013_0.pdf10 
en.pdf-04jul13-al-et-crocker-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king11 

 .advice/durban47-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gacمتوفر على بیان دیربان 12

                                            

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/usg_nextsteps_07052013_0.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-04jul13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/durban47
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 13سنوات طویلة.

، أرسل الطالب خطاًبا آخر للمجلس، مقدًما المزید من التفاصیل والتوضیح بشأن 2013دیسمبر  3في 
وبعد نحو شهر فقط 14محاوالت الطالب المستمرة للتفاوض مع البرازیل وبیرو بخصوص تطبیقات أمازون.

ون ال تقع ضمن اي من الفئات الخمس من دلیل كتب الطالب إلى المجلس معتبًرا أن تطبیقات أماز 
 15"األسماء الجغرافیة" التي تحتاج إلى دعم الحكومة أو السلطة العامة.

 GACعلى مشورة  NGPC، قدم الطالب طلًبا فورًیا، یسعى إلعادة النظر في موافقة 2014مایو  30في 
في دیربان كانت سابقة ألوانها وقد منحت افتراضا  GACفي اجتماع دیربان.وقد جادل الطالب بأن مشورة 

وافقت على معلومات  NGPC.باإلضافة إلى ذلك، جادل الطالب بأن NGPCقوًیا غیر صحیح بشأن 
 16مادیة كاذبة وغیر دقیقة وفشلت في قبول أي معلومات مادیة أخرى في قبول المشورة.

 
وافقت  NGPCتوضیح بشأن ادعائه أن من الطالب الحصول على  BGC، طلبت 2014یولیو  26یوم 

بتوضیح  BGCعلى معلومات مادیة مغلوطة أو غیر دقیقة في تمریر القرار. ردت أمازون على طلب 
اعتمدت علیها في  NGPCالتي ادعت أمازون أن المعلومات الجوهریة الكاذبة أو غیر الدقیقة المزعومة 

 17أغسطس"). 2تمریر القرار.("خطاب 

 القضایا .3
 

لم تأخذ بعین االعتبار معلومات مادیة أو اعتمدت على  NGPCقضایا أعادة النظر المتعلقة بما إذا كانت 
 معلومات مادیة كاذبة أو غیر دقیقة في:

 ؛18في دیربان بالرغم من تقدیمها بعد انتهاء فترة تقدیم المعارضة GACقبول مشورة  .1
یجب أال تفعل ذلك إال  NGPCالنظر بشكل فردي في تطبیقات أمازون، على الرغم من أن  .2

 ؛19"في ظروف استثنائیة"
في  GACعن طریق تطبیق "قرینة قویة" لنصیحة  GACعدم التمسك المناسب بمبادي إدارة  .3

متوفر  2في اجتماع دیربان، الصفحة  GACرد على مشورة ال13
ponseres-advice-http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-على

en.pdf-58086-1315-1. 
-03dec13-al-et-chehade-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king14

en.pdf 
en.pdf-10jan14-al-et-crocker-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king15 
en.pdf-30may14-amazon-https://www.icann.org/en/system/files/files/request16 
en.pdf-02aug14-bgc-ngpc-to-tillionhttps://www.icann.org/en/system/files/files/pe17 

 .7-6، الصفحات 8§، 27-14الطلب  انظر18
 .8-7، الصفحات 8§، 27-14الطلب  انظر19

                                            

http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-10jan14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/request-amazon-30may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-bgc-02aug14-en.pdf
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 ؛20دیربان
 21بان.في دیر  GACاالعتماد غیر صحیح على اإلنذار المبكر كمبرر لللحصول على مشورة  .4
) قبول معلومات جوهریة كاذبة أو غیر دقیقة في المراسالت المقدمة من 1غیر صحیح: ( .5

) عدم قبول المراسالت الجوهریة والتعلیقات من الطالب 2ممثلي حكومات البرازیل وبیرو. و (
 ؛22واألطراف األخرى

في بیانها في یولیو  عدم قبول المعلومات المادیة التي قدمتها حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة .6
 ؛201323

 ؛24لتطبیقات أمازون IOعدم قبول قرار الخبیر في رفض معارضة المجتمع  .7
 ؛25عدم قبول تحلیل الخبیر وطلب الطالب لدراسات إضافیة .8
في  GACوعقد التأسیس في قبول نصیحة  ICANNاإلخفاق في تلبیة التزاماتها بموجب لوائح  .9

 ؛ 26دیربان
 27في دیربان. GACلیو لقبولها نصیحة عدم النظر في اآلثار الما .10

 المعاییر ذات الصلة بالنسبة لتقییم طلبات تقییم إعادة النظر  .4
 

لتقییم، والتخاذ إجراء تحدي من المجلس (أو  BGCلجنة حوكمة مجلس اإلدارة  ICANNتدعو لوائح 
NGPC من اللوائح.لقد  2) بخصوص طلبات إعادة النظر.یرجى االطالع على المادة الرابعة، الفقرة

، بموجب الصالحیات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة في هذه الحالة، ونظرت NGPCراجعت لجنة 
 28وجدت أن التحلیل صحیح. 27-14بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم  BGCبدقة في توصیة 

 تحلیل والحیثیات ال .5

 .9-8، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر20
 .11-10، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر21
 .14-11، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر22
 .16-14، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر23
 .18-16، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر24
 .19-18، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر25
 .21-19، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر26
 .22-21، الصفحات 8§، 27-14الطلب  انظر27
توصیة بشأنھا لالعتماد وھو  NGPCدعوى إعادة النظر، وإذا اختاروا ذلك، فحینئِذ تقدم للمجلس/ BGCوبعد أن راجعت 28
. كما أنھا توفر وسیلة للمجتمع یضمن من خاللھا أن كالً من فریق العاملین ICANNیؤثر باإلیجاب في مساءلة وشفافیة  ما

 ونظامھا األساسي. ICANNوالمجلس یتصرفان بما یتفق مع سیاسات والئحة 
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في  GACلم یعلن الطالب عن أساس سلیم إلعادة النظر فیما یتعلق بتوقیت نصیحة  -أ
  دیربان.

معها بالرأي، أّن أصحاب الطلبات لم یحددوا أساسًا مناسبًا إلعادة النظر  NGPC، وتتفق BGCاستنتجت 
ینبغي علیها عدم قبول كان  NGPCفي دیربان.یقول الطالب أن  GACفیما یتعلق بتوقیت نصیحة 

على  2013مارس  13، بعد 2013یولیو  18في دیربان ألن تلك المشورة تم تقدیمهافي  GACنصیحة 
قبلت  NGPCمقربة من فترة تقدیم االعتراض.ومع ذلك، لم یجادل الطالب ولم یقدم أي دلیل یدل على أن 

 GACمادیة أخرى، عند قبول مشورة  معلومات مادیة كاذبة وغیر دقیقة، أو فشلت في قبول أي معلومات
 المفاجئة في دیربان.وبناء علیه، ال یوجد أساس إلعادة النظر.

 
فیما یتعلق  GACالنظر في مشورة  NGPCعالوة على ذلك، وعلى عكس ما یقوله الطالب، یجب على 

 ICANNالتوجیهي، تطلب لوائح الجدیدة المقدمة في أي وقت.وبصرف النظر عن الدلیل  gTLDبنطاقات 
للمجلس عن طریق التعلیق أو المشورة.(اللوائح GACباإلیجاب من المجلس النظر في أي قضایا قد تضعها 

ال تحل محل  GACأحكام الدلیل بشأن التعامل مع مشورة .ي.)2.1.ط و XI §§ 2.1الداخلیة، المادة 
 متطلبات الوائح في هذا الموضوع.

في تطبیقات  NGPCعن أساس سلیم إلعادة النظر فیما یتعلق بنظر لم یعلن الطالب  -ب
 أمازون.

معها بالرأي، أّن أصحاب الطلبات لم یحددوا أساسًا مناسبًا إلعادة النظر  NGPC، وتتفق BGCاستنتجت 
اعتبرت بشكل غیر صحیح  NGPCلتطبیقات أمازون.یجادل الطالب بأن  NGPCفیما یتعلق بإعادة نظر

"ومفرد" أن تطبیقات أمازون أخفقتت في شرح لماذا الظروف حول تطبیقاتها "استثنائیة" بما یكفي لتبریر 
وافقت على معلومات جوهریة كاذبة وغیر  NGPCمرة أخرى، ال یجادل الطالب أن 29االعتبار الفردي.

قرار ولذلك لمتحدد أسس صحیحة إلعادة دقیقة أو فشلت في قبول أي معلومات مادیة، عند تمریر ال
 .)2.2§ النظر.(اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، 

 
بالنظر بشكل من الدلیل، والتي تنص صراحة للمجلس  5.1وبأي حال، تتناقض حجة الطالب مع القسم 

 :GACالجدیدة، بما في ذلك نتیجة مشورة  gTLDفردي في أي تطبیق لنطاقات 
 

الجدیدة لتحدید ما إذا كانت  gTLDارة بالحق بالنظر بشكل فردي في طلب ویحتفظ مجلس اإلد
الموافقة علیه ستكون في مصلحة مجتمع اإلنترنت.بموجب ظروف استثنائیة، یحق لمجلس اإلدارة 

 .8، الصفحة 8§ ، 27-14أنظر الطلب 29
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على سبیل المثال، یحق لمجلس اإلدارة النظر بشكل فردي بشكل فردي. gTLDالنظر بطلب 
 ".ICANNأو استخدام آلیة محاسبة لـ جدیدة gTLDsحول  GACبطلب نتیجة لمشورة 

 
هي بالضبط نوع من  GAC) (تم إضافة التأكید).كما یوضح الدلیل، أن مشورة 5.1§ (دلیل مقدم الطلب، 

.وعالوة على ذلك، وكما gTLD"الظروف االستثنائیة" التي من شأنها أن تبرر نظر المجلس الفردي لطلب 
للمجلس  GACباإلیجاب من المجلس النظر في أي قضایا قد تضعها  ICANNنوقش أعاله، تطلب لوائح 

 .ي)2.1.ط وXI، §§ 2.1 (اللوائح الداخلیة، المادة أو المشورة. عن طریق التعلیق

في دیربان ال یدعم  GACافتراًضا قوًیا لمشورة  NGPCدعوى الطالب بأن منح  -ج
 إعادة النظر.

معها بالرأي، أّن أصحاب الطلبات لم یحددوا أساسًا مناسبًا إلعادة النظر  NGPC، وتتفق BGCاستنتجت 
 في دیربان بشأن تطبیقات أمازون.  GACفیما یتعلق باالفتراض المزعوم المنطبق على مشورة 

أن تطبیقات  ICANNفي دیربان ال ینبغي أن تنشيء افتراًضا قوًیا لمجلس  GACیدعي الطالب أن مشورة 
في دیربان قدمت بعد انتهاء  GACفي الدعم، یدعي الطالب ذلك ألن مشورة 30أال تستمر. أمازون ینبغي

مدة االعتراض، ولم یتم تقدیمها وفًقا للدلیل، وبالتالي التخضع لم یتم توفیر ذلك وفقا لدلیل، وبالتالي ال 
 NGPCن .مرة أخرى، ال یجادل الطالب أGAC31تخضع لمعاییر االفتراض الواردة فیه بشأن مشورة 

وافقت على معلومات جوهریة كاذبة وغیر دقیقة أو فشلت في قبول أي معلومات مادیة، عند قبول مشورة 
GAC  في دیربان، ولذلك لم تحدد أسس صحیحة إلعادة النظر.(اللوائح الداخلیة، المادةIV ، §2.2(. 

  بعین االعتبار المبررات الواردة في اإلنذار المبكر NGPCأخذت  -د

أخذت بعین االعتبار المبررات المنصوص  NGPCمعها بالرأي، أّن  NGPC، وتتفق BGCاستنتجت 
المقدم نیابة عن حكومات البرازیل وبیرو.ویرى الطالب أن  GACعلیها من قبل التحذیر المبكر من 

NGPC ب، نظرت بعین االعتبار بشكل غیر صحیح للمبرر المقدم في اإلنذار المبكر، ألنه یدعي الطال
ال 32بأكملها."  GACأن المبرر "یعكس فقط مخاوف حكومتین، وال یمكن أن یستخدم كمبرر مجمع علیه لـ

 تدعم دعاوى الطالب إعادة النظر.

على أنها على الرغم من أنها "لیس لدیها مصلحة من المبرر الذي  NGPCوفي مبرراتها للقرار، نصت 
على السبب/  NGPCفي دیربان]، فقد وافقت  الصادرة GACفي إصدار [مشورة  GACاعتمدت علیه 

 .9-8، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر30
 .9-8، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر31
 ، الصفحات8 §، 27-14الطلب 32
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لم تعلن 33”المقدم نیابة عن حكومات كل من البرازیل وبیرو. . . . GACالمبرر الوارد في اإلنذار المبكر لـ
NGPC  أنها اعتبرت أو اعتمدت على مبرر اإلنذار المبكر لتقدیم المبرر لمشورةGAC  بل  -في دیربان

على العكس،فقد نصت صراحة على أنها "لیس لدیها مصلحة" من هذا المبرر.ال یوجد هناك ببساطة دلیل 
في  GACاعتمدت على معلومات جوهریة كاذبة أو غیر دقیقة في قبول مشورة  NGPCعلى أن 

ت جوهریة متعلقة فشلت في النظر في معلوما NGPCدیربان.عالوة على ذلك، بقدر ما یرى الطالب أن 
ال یوجد 34بشأن األساس والسبب في المشورة المتفق علیها"،  GACبالفشل في "إجراء مزید من التحقیق في 

 تقدیم مبرر لمشورتها. GAC، أو الدلیل أو مباديء التشغیل یتطلب من ICANNشيء في لوائح 
 

حدید ما إذا كانت ستقبل مشورة لم "تعتمد" على اإلنذار المبكر في ت NGPCإلى أن  BGCأخیًر، أشارت 
GAC  في دیربان.بدًال من ذلك، كما هو مبین في القرار، أعتبرتNGPC من بین مواد أخرى، العدید من ،

المستندات، المشورة القانونیة والخطابات المقدمة من قبل الطالب وغیرهم من أصحاب المصلحة في 
 المجتمع.

 
اذبة وغیر دقیقة أو فشلت في قبول أي على معلومات جوهریة ك NGPCلم تعتمد  -ه

 معلومات مادیة عند اعتبارها للتعلیقات العامة والمراسالت للمجلس.

اعتمدت على معلومات  NGPCالرأي، على أن الطالب لم یثبت أن  NGPC، ووافقتها BGCأختتمت 
جوهریة كاذبة وغیر دقیقة أو فشلت في قبول أي معلومات مادیة ذات صلة فیما یتعلق بالتعلیقات العامة 

 والمراسالت للمجلس.
 

المراسالت  اعتمدت على معلومات جوهریة كاذبة أو غیر دقیقة في اعتبار NGPC:(1)جادل الطالب بأن 
) عدم قبول المعلومات المادیة وعدم قبول 2رازیل وبیرو. و (المرسلة إلى المجلس من حكومات الب

 35المراسالت األخرى، بما في ذلك المراسالت التي أرسلها الطالب.
 

" تقبل NGPCوبشأن اعتبار المراسالت التي أرسلتها حكومات البرازیل وبیرو، یجادل الطالب بالقول بأن "
هذه GAC."36من قبل جمیع أعضاء  المتفق علیهامشورة آراء الحكومتین ویستنتج أن هذه اآلراء تمثل ال

على أنها فقط "اعتبرت أنه جزءا من عمل  NGPCالدعوى ال یوجد ما یدعمها.في مبرراتها للقرار، نصت 
NGPC ورسالة من مدیر في وزارة 2014إبریل  11" رسالة من نائب وزیر الشؤون الخارجیة لبیرو في ،

https://www.icann.org/resources/board-المتعلق بالمبرر متوفر على  NG03.2014.05.14القرار 33
2.b -en -14-05-2014-gtld-new-l/resolutionsmateria. 

 .10، الصفحة 8§ ، 27-14الطلب 34
 .14-11، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر35
 .14-13، الصفحات 8§ ، 27-14؛ شاھد أیًضا الطلب 11، الصفحة 8§ ، 27-14أنظر الطلب 36
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في أي موضع، ولو حتى ضمًنا  NGPC.لم تنص 2014إبریل  14في  العالقات الخارجیة في البرازیل
المتفق علیها.عالوة على ذلك، لم یستشهد  GACعلى أنها تلقت المراسالت من البرازیل وبیرو مثل مشورة 

من أن تأخذ بعین االعتبار المراسالت المقدمة على النحو  NGPCالطالب بأي دلیل أو أحكام لوائح تمنع 
 .ICANNالواجب إلى 

 
من حكومة بیرو ورد فیها معلومات كاذبة  2014أبریل  11ویرى الطالب أیًضا أنه بالرغم من أن رسالة 

فشلت في تحدید أي معلومات  NGPCفإن  ISO 3166-2،37بشأن ما إذا كانت أمازون لدیها رمز 
ذلك، فإن االعتماد المزعوم على معلومات خاطئة أو  عوم NGPC."38خاطئة وغیر دقیقة واردة في رسالة 

 NGPCغیر دقیقة هو األساس إلعادة النظر فقط إذا كانت هذه المعلومات مادة للقرار.ال ینص مبرر 
في اتخاذ قرار لقبول نصیحة  ISO 3166-2على أنها اعتمدت على تمثیل حكومة بیرو بشأن رمز 

GAC امت في دیربان، ولم یفسر الطالب كیف قNGPC  بهذا االعتماد، أو كیف كانت هذه المعلومات
تحدید أي وجمیع المعلومات الكاذبة  NGPCعالوة على ذلك، لیس مطلوًبا من 39ذات صلة على اإلطالق.

لم تعتمد على تلك المعلومات  NGPCأو غیر الدقیقة التي وردت في المراسالت التي قبلتها وتشرح أن 
اصة عندما تكون هذه المعلومات لیست ذات صلة أو أهمیة للقرار الذي سوف المحددة في اتخاذ قرارها، خ

 یتخذ.
 

 2014إبریل  14للتوضیح، جادل الطالب بأن رسالة  BGCأغسطس رًدا على طلب  2وأخیًرا، في رسالة 
من الحكومة البرازیلیة تنص بشكل غیر دقیق على أن "جمیع الخطوات المنصوص علیها في دلیل مقدم 

لالعتراض على [تطبیقات أمازون]. . . أخذت بعین االعتبار في الوقت المناسب  gTLDلنطاقات الطلب 
في دیربان لم  GACادعى الطالب بأن هذا البیان غیر دقیق ألن مشورة 40”من قبل البرازیل وبیرو. . . .

غیر دقیقة اعتمدت على معلومات خاطئة أو  NGPCتكن في الوقت المناسب.ومرة أخرى، فإن الزعم بأن 
.ومرة أخرى، لم یشرح الطالب NGPCهو أساس إلعادة النظر فقط إذا كانت هذه المعلومات مادة لقرار 

على التمثیل غیر الدقیق المزعوم لحكومة البرازیل في اتخاذ قرار لقبول مشورة  NGPCكیف اعتمدت 

من قبل المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي وتعیین سالسل تحتوي على خمس حروف وأرقام  ISO 3166-2تم نشر رمز 37
 لألقسام اإلداریة للدول واألقالیم التابعة. 

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

=tab3(. 
 .14-13، الصفحات 8§، 27-14الطلب  انظر38
في  GACللتوضیح، أضاف الطالب أن ھذا التمثیل نفسھ تم بواسطة ممثل  BGCأغسطس رًدا على طلب  2رسالة  في39

لجنة  GAC) ومع ذلك، فإن 2-1أغسطس في  2في دیربان. (رسالة  GACقبل التصویت على مشورة  GACبیرو لـ
بعین االعتبار في  GACالمواد التي أخذتھا  . على ھذا النحو، فإنICANNاستشاریة مستقلة، ولیست جزًءا من مجلس إدارة 
 تقدیم مشورتھا لیست أساًسا سلیًما إلعادة النظر. 

/to-files/files/petillionhttps://www.icann.org/en/system-، متوفر على2أغسطس، الصفحة  2رسالة 40
en.pdf-02aug14-bgc-ngpc 
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GAC م مالءمة التوقیت المزعوم في دیربان.عالوة على ذلك، كما نوقش أعاله، فإن حجة الطالب بشأن عد
 41في دیربان لیس األساس السلم إلعادة النظر. GACلمشورة 

 
على سبیل المثال،  فشلت في قبول التعلیقات والمراسالت العامة المادیة. NGPCویرى الطالب أیضا أن 

فإنها لم وافقت على ردود حكومات البرازیل وبیرو في تحلیل الخبراء،  NGPCیرى الطالب أنه في حین أن 
صراحة أنها أخذت بعین االعتبار البالغات  NGPCومع ذلك، في مبررها، بینت 42توافق على رد الطالب.

ا من سكوت هایدن، نائب رئیس  2014أبریل  14التي تلقتها رًدا على تحلیل الخبراء، بما في ذلك رد 
باإلضافة إلى ذلك، تلقت  .ازیلیةالطالب، والملكیة الفكریة، وكذلك رسائل من حكومة بیرو و الحكومة البر 

NGPC  من فلیب بیتلیون نیابة عن  2014سبتمبر  4وأعتبرت في مداوالتها المراسالت الصادرة في
ال یحدد الطالب أي تعلیق علني  14.43-27بشأن طلب إعادة النظر  BGCالطالب بخصوص توصیة 

بوضوح على  NGPCلم تقبلها، وینص مبرر NGPCمحدد آخر أو قطعة من المراسالت التي یدعي أن 
وبأي حال، لم یحدد الطالب 44"مراجعة المواد الهامة المدرجة، ولكن دون االقتصار على" المواد المدرجة.

أن تأخذ بعین االعتبار (ناهیك عن تحدید ومناقشة) كل  NGPCأي نص في اللوائح أو الدلیل یتطلب من 
 45تعلیق أو قطعة مراسالت واردة.

 في نظر المعلومات المادیة من حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة. NGPCم تفشل ل -ف

أخفقت في قبول أي  NGPCالرأي، على أن الطالب لم یثبت أن  NGPC، ووافقتها BGCأختتمت 
 معلومات مادیة ذات صلة ببیان حكومة الوالیات المتحدة. 

 
في معلومات جوهریة إلخفاقها في أن تأخذ بعین االعتبار بیان یولیو  NGPCیدعي الطالب عدم نظر 

في بیانها، أعلنت حكومة الوالیات المتحدة 46من حكومة الوالیات المتحدة على المؤشرات الجغرافیة. 2013
تقدیم اعتراضات  GACعزمها على "البقاء على الحیاد" فیما یتعلق بالتطبیقات، "مما یتیح [لـ] 

أن هذه السالسل إلى المجلس، إذا لم تعترض أي حكومة أخرى."ومع ذلك، یرى الطالب أن باإلجماعبش

 NGPCفي دیربان ولكن قبل تصویت  GACأغسطس، یرى الطالب أیضا أنھ في أعقاب صدور نصیحة  2في رسالة 41
لتقدیم موقفھا. ال یطعن الطالب في الموظفین و/ أو إجراءات المجلس وال  NGPCعلى القرار، طلب ورفض، فرصة للقاء 

 أو اإلجراءات التي تتطلب مثل ھذا االجتماع.  ICANNیشیر إلى اللوائح أو سیاسة 
 .12، الصفحة 8§ ، 27-14أنظر الطلب 42
ngpc-to-onhttps://www.icann.org/en/system/files/files/petilli-سبتمبر، متوفرة على 4رسالة 43

en.pdf-04sep14. 
https://www.icann.org/resources/board-المتعلق بالمبرر متوفر على  NG03.2014.05.14القرار 44

2.b -en -14-05-2014-gtld-new-material/resolutions. 
) 12، الصفحة 8§ ت األخرى. (الطلب كان ینبغي علیھا التماس اآلراء من الحكوما NGPCویجادل الطالب أیًضا بأن 45

 القیام بذلك. NGPCومع ذلك، فھو ال یستشھد بأي نص في اللوائح أو الدلیل یطلب من 
 .15-14، الصفحات 8§، 27-14الطلب انظر46
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في  GAC"[البیان الصادر عن حكومة الوالیات المتحدة یدعو إلى سؤال مباشر عن اعتقاده بأن مشورة 
المبكر  بالكامل للرأي الوارد من البرازیل وبیرو في إنذارها GACدیربان تمثل بشكل واضح اعتماد إجماع 

 47أو مراسالت المتابعة."
 

في دیربان تمثل مشورة  GACعالوة على ذلك، بیان حكومة الوالیات المتحدة ال ینفي حقیقة أن مشورة 
GAC  في  47مجمع علیها.اتساًقا مع مبدأ العمل رقمGAC  ُیفهم اإلجماع على أنه یعني ممارسة اعتماد"

وكما هو واضح من البیان، فإن الوالیات 48ي اعتراض رسمي."القرارات من خالل االتفاق العام في غیاب أ
في دیربان.والحقیقة الوحیدة هي أن الوالیات المتحدة ظلت على  GACالمتحدة ال تعترض على نصیحة 

 لهذه المشورة.  NGPCفي دیربان ولم تكن مادة العتبار  GACالحیاد بشأن مشورة 

 المتعلقة بقرار الخبراء.في نظر المعلومات المادیة  NGPCلم تفشل  -ز

أخفقت في قبول أي  NGPCالرأي، على أن الطالب لم یثبت أن  NGPC، ووافقتها BGCأختتمت 
 معلومات مادیة ذات صلة بقرار الخبراء.

لتطبیقات  IOفشلت في النظر في قرار الخبیر في رفض معارضة المجتمع  NGPCجادل الطالب بأن 
) ربما أثیرت اعتراضات حكومة بیرو 1قرار الخبیر كان مادًیا ألن: ( ویظهر الطالب اعتباره أن49أمازون.

) أن 2والتي لم تقدمها تلك الحكومات: و( -والحكومة البرازیلیة بشكل صحیح في سیاق معارضة المجتمع 
 50معارضة المجتمع من قبل تلك الحكومات سوف تفشل،كما یتضح من تقریر الخبراء.

 
على رفع االعتراضات التي قد أثیرت في، أو التي تلبي المعاییر المطلوبة  GACال یقتصر أعضاء 

 )3.2§، 3إلقناع، واحدة من األسباب األربعة المذكورة لالعتراضات الرسمیة.(دلیل مقدم الطلب، القسم 
الجدیدة تهدف بشكل عام "لمعالجة الطلبات  gTLDفیما یتعلق بنطاقات  GACبدًال من ذلك، فإن مشورة 

محددة من قبل الحكومات الوطنیة على أنها تتسّبب في المشاكل، أي قد تخالف القانون القومي أو تثیر ال
"فیما یتعلق بأسبابهم  GACوینعكس تقدیر أعضاء  )3.1§، 3لقسم الحساسیات."(دلیل مقدم الطلب، ا

 وبأي حال، فإن غیر مطالبة بإصدار مبرر لمشورتها. GACعلى حقیقة أن  gTLDلالعتراض على طلبات 

 .15، الصفحة 8§ ، 27-14أنظر الطلب 47
متوفر على  GACلدى  47مبدأ عمل 48

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles 
 .17-16، الصفحات 8§، 27-14الطلب  انظر49
 .17، الصفحة 8§ ، 27-14أنظر الطلب 50
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تعكس أن قرار الخبیر تم  2014مایو  14و 2014إبریل  29یوم  NGPCالمواد الملخصة الجتماعات 
 51أثناء مداوالتها بشأن تطبیقات أمازون. NGPCأخذه بعین االعتبار من قبل 

 
 في نظر المعلومات المادیة المتعلقة بتحلیل الخبراء. NGPCلم تفشل  -ح

أخفقت في قبول أي  NGPCالرأي، على أن الطالب لم یثبت أن  NGPC، ووافقتها BGCأختتمت 
 معلومات مادیة ذات صلة بتحلیل الخبراء.

 
وجهت األستاذ باسا "لمعالجة فقط ما إذا كان بموجب قوانین الملكیة الفكریة،  ICANNویرى الطالب أن 

یمكن للحكومات المطالبة بالسلطة المعترف بها قانوًنا أو الحقوق الجغرافیة في مصطلح "أمازون " أو ما إذا 
بینما . بناء على سجالت العالمات التجاریة الموجودة من قبل،" AMAZON"ملزمة" بمنح  ICANNكانت 

، وهي لیست متجذرة في أي قانون GAC" [إن] السؤال الحقیقي هو ما إذا كان، من خالل قبول مشورة 
 52بذلك تخالف القانون الوطني [أو] القانون الدولي. " ICANNقائم، تكون 

 
 الجدیدة. gTLDفي إطار برنامج نطاقات  GACیحدد الدلیل اإلطارات التي ستمنح من خاللها مشورة 

 
ICANN  ستنظر مشورةGAC  بشأن نطاقاتgTLD  .الجدیدة في أقرب وقت ممكن

، مثل هؤالء المعینون لسماع ویجوز لمجلس اإلدارة التشاور مع خبراء مستقلین
الجدیدة، في الحاالت التي تكون  gTLDاالعتراضات في إجراء تسویة منازعات نطاقات 

بواحدة من مجاالت مسائل  وثیقة الصلة GACفیها القضایا التي ُأثیرت في مشورة
 إجراءات االعتراض. 

 
بموجب هذا الحكم، لدى مجلس اإلدارة السلطة التقدیریة للحصول على  ) (مضاف تأكید).1-3§ (الدلیل، 

.كما قد یحدد مجلس اإلدارة أیًضا نطاق تشاوره مع GACرأي خبیر مستقل بشأن القضایا المثارة في مشورة 
النحو، فإن اعتراض الطالب على نطاق تكلیف االستاذ باسا لیس أساًسا سلیًما خبراء مستقلین.على هذا 

 إلعادة النظر.

على  2014إبریل  29یوم  NGPCتتوافر المواد الملخصة الجتماع 51
en.pdf-29apr14-1-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing و
en.pdf-29apr14-2-materials-inghttps://www.icann.org/en/system/files/bm/brief ؛ تتوافر

على  2014مایو  14یوم  NGPCالموادالملخصة الجتماع 
en.pdf-14may14-1-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing  و
en.pdf-14may14-2-materials-https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing. 

 (التشدید في النص األصلي). 19-18، الصفحات 8 §، 27-14لطلب (ا52
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تكلیف  ICANNلم یستشهد الطالب بأي حكم من أحكام الالئحة الداخلیة أو دلیل من شأنه أن یطلب من 

ظر لعدم إن إعادة الن الجدیدة. gTLDدراسات قانونیة إضافیة بناء على طلب من مقدم طلب نطاقات 
النظر في المعلومات المادیة لیست مناسبة إذا "كان باستطاعة الطرف مقّدم الطلب تقدیم المعلومات 
لینظرها مجلس اإلدارة وقت القیام باإلجراء أو رفض القیام به، ولكنه لم یقدِّمها."(اللوائح الداخلیة، المادة 

، بما في ذلك الفرصة، التي NGPCواد لنظر تم إعطاء الطالب فرص متعددة لتقدیم الم .ب)2§ الرابعة، 
في دیربان استثناًء  GACقبلت، للرد على تحلیل الخبراء.في الواقع، فإن الطالب أرفق في رده على مشورة 

أن هناك حاجة لتحلیل إذا كان الطالب یعتقد 53مطوًال من أطروحة قانونیة بشأن حمایة األسماء الجغرافیة.
 .NGPCقانوني إضافي، كان یحق له إصدار هذا التحلیل وتقدیمه إلى 

في نظر المعلومات المادیة المتعلقة باللوائح وعقد التأسیس، وتأكید  NGPCلم تفشل  -ط
 االلتزامات.

ادة النظر معها بالرأي، أّن أصحاب الطلبات لم یحددوا أساسًا مناسبًا إلع NGPC، وتتفق BGCاستنتجت 
 ، وعقد التأسیس وتأكید االلتزام.ICANNاللتزاماتها بموجب لوائح  NGPCفیما یتعلق بإعادة نظر

فشلت في أن تأخذ في االعتبار معلومات جوهریة فیما یتعلق بالتزاماتها بموجب  NGPCزعم الطالب أن 
و  7و  5و  4قسام من نظامها األساسي. األ 4. المادة ICANNمن لوائح  1-3و3-2، 2-1المادتین 

فشلت في القیام  NGPCوخالف الطالب مع القرار ال یثبت، مع ذلك، أن 54من تأكید االلتزامات. 9-3
تصرفت وفًقا اللتزاماتها بموجب المادة  NGPCبالتزاماتها.وحیث أن المبرر التخاذ القررا یبین بوضوح أن 

 55حسب األصول. GACمن اللوائح لمعالجة المشورة الصادرة من  1-2القسم  11
 

 في نظر المعلومات المادیة المتعلقة باآلثار المالیة لهذا القرار. NGPCلم تفشل  -ي

أخفقت في قبول أي  NGPCالرأي، على أن الطالب لم یثبت أن  NGPC، ووافقتها BGCأختتمت 
معلومات مادیة ذات صلة باآلثار المالیة لهذا القرار.یدعي الطالب أنه "[یجب] تحدید أن [القرار] في الواقع 
ینتهك القوانین الوطنیة والدولیة المختلفة، وتكالیف الدفاع عن هذا العمل (سواء من خالل عملیة المراجعة 

لم یثبت  ICANN" .. . .56سیكون له تأثیرات مالیة كبیرة على  المستقلة أو عن طریق المحاكم األمریكیة)

المتوفرة في دیربان:  GACشاھد ردود مقدمي الطلبات على مشورة 53
 .en.pdf-30may14-2-amazon-annex-s/files/requesthttps://www.icann.org/en/system/fileعلى

 .21-19، الصفحات 8§، 27-14الطلب  انظر54
)] ما ”GNSO“"كان ینبغي أن تحصل على التعلیقات من [منظمة دعم األسماء العامة ( NGPCكما یرى الطالب أیًضا أن 55

.) ومع ذلك، فالطالب ال یستشھد 21، الصفحة 8§ ." (الطلب GNSOفي دیربان] تنتھك سیاسة  GACإذا كانت [مشورة 
 القیام بذلك. NGPCبأي نص في اللوائح أو الدلیل یطلب من 

 .22-21، الصفحات 8 §، 27-14(الطلب 56
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لم تنظر في إمكانیة التقاضي الناشئة عن القرار، بما في ذلك التأثیر المالي المحتمل  NGPCالطالب أن 
هنا.وعلى  NGPCلهذه الدعوى.وبأي حال، فإن الطالب لم یثبت كیف أن إمكانیة التقاضي جوهریة لقرار 

 یحدد الطالب أسس سلیمة إلعادة النظر. هذا النحو، لم

 القرار .6
 

بالفرصة للنظر بجمیع المواد التي تم تقدیمها من ِقبل أصحاب الطلبات أو بخالف  NGPCلقد حظیت 
 NGPC.بعد النظر في جمیع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت 27-14ذلك تتعلق بالطلب 
 ،27-14واعتمدتها بخصوص الطلب  BGCتوصیة 

)34-amazon-https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendationUT

34TUen.pdf-22aug14(،  والتي سوف تعد جزًءا من هذا المبرر وهي مرفقة بالمواد المرجعیة لتقدیمNGPC 
 بشأن هذه المسألة.

 
من المادة الرابعة من اللوائح والتي تنص على أن  2.17و 2.16، القسم BGCمن حیث توقیت توصیة 

وفق ما هو مناسب] فیما یتعلق بطلب إعادة  NGPCالقرار النهائي أو التوصیة للمجلس [أو  BGCتتخذ 
النظر في خالل ثالثین یوًما من استالم الطلب، ما لم یكن غیر عملًیا وسوف یصدر مجلس اإلدارة [أو 

NGPC  وفق ما هو مناسب] قراره بشأن توصیاتBGC  یوًما من تاریخ استالم طلب إعادة  60خالل
 .)2.17و  2.16(شاهد اللوائح، المادة الرابعة، األقسام  النظر، أو في أقرب وقت بعد ذلك بقدر اإلمكان.

لحجم وقًتا إضافًیا لتقدیم توصیتها بسبب طلبها للحصول على توضیح من الطالب، ونظًرا  BGCطلبت 
 BGCاألولى لتتمكن  غضون األشهر األخیرة.وهكذا، كانت الفرصة العملیةطلبات إعادة النظر الواردة في 

في  BGC، ولم یكن من العملي أن تنظر 2014أغسطس  22من اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب كانت في 
سبتمبر عام  8یوم  27-14للنظر في طلب  NGPGالطلب بوقت أبكر.ثم، كانت أول فرصة ممكنة لـ

2014. 
 

ولن یؤثر سلًبا على أمن النظام واستقرار  ICANNعلى  BGCمالي في إقرار توصیة  وال یوجد ثمة أثر
 ومرونة نظام اسم النطاق.

 
 یشار إلى أن هذا القرار هو من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال یتطلب إجراء تعلیقات عامة.

 قرارات الخبراء فیما یخص اعتراض إرباك السالسل المتصور .د 

 قرار. لم یتم اتخاذ أي

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

 لم یتم اتخاذ أي قرار.
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