
	fatani@amazon.co.uk؛ عربي؛ راف فتاني؛ 1-202-821-2999؛ andharr@amazon.comجھات االتصال: أندرو ھاریس 

.AMAZON  
 

، الماض99999یة خمس س99999نواتال خاللالجدید  gTLDبرنامج  (آیكان) الممنوحةعندما اطلقت ش>>>>ركة اإلنترنت لألرقام واألس>>>>ماء 
وترجماتھا الص9999ینیة والیابانیة من  AMAZON.الحص9999ول على بطلب  تإلى ھذه العملیة حیث تقدم AMAZONإنض9999مت 

 حیث أص9999درتبس9999یطاً: نرغب في اإلبتكار نیابة عن مس9999تخدمي اإلنترنت. اآلن  —ل ا. وھدفنا كان ومازىأخرترجمات بین 
أن یدعموا  (GAC)اللجنة اإلس>>تش>>اریة الحكومیة في ص99الحنا، نطلب من أعض99اء قرار  (IRP)المس99تقلة  لجنة عملیة المراجعة

(آیكان) و دلیل ص>>>>>احب الطلب واإلجراءت إجراءات المس99999اھمین المتعددین خاص99999ة القوانین الداخلیة التي أص99999درھا مجتمع 
وف یعزز نظام س>>>>>>>. والقیام بذلك AMAZON.على طلبات اإلدارة ل النزاع عن طریق تش>>>>>>>جیع موافقة مجلسالمس>>>>>>>تقلة لح

اإلنترنت ویض>>>>من ثقة المجتمع ویحافظ على المبادئ األس>>>>اس>>>>یة (آلیكان)  الخاص>>>>ة بالش>>>>فافیة المس>>>>اھمین المتعددین لحوكمة 
 والمساءلة.

 
أن لجنة االس9999999ماء حیث منحتھم نتائج مثالیة. ومن المھم  2012بتقییم طلباتنا طبقاً لدلیل ص99999999احب الطلب في  (آیكان)قامت 

اس>>>>م جغرافي محظور أو یتطلب موافقة حكومیة وأن الخبیر  یعتبرال  AMAZONاس>>>>م (آلیكان) قررت أن الجغرافیة التابعة 
خلص إلى أن البرازیل وبیرو لیس لدیھما حق معلوم من الناحیة القانونیة بموجب  )في القانون  فرنس>>ي المفوض (أس>>تاذالقانوني 

. وعلى الرغم من ذلك، قدمت حكومات كل من البرازیل AMAZON" في اس>>>>>>م محليالالقانون "الدولي" أو حتى اإلقلیمي أو 
التابعة  (GAC)، قدمت اللجنة اإلس>>>>>تش>>>>>اریة الحكومیة 2013مبكر بخص>>>>>وص الطلبات الخاص>>>>>ة بنا. وفي عام  1وبیرو إنذار

  .2014ھذه النصحیة في (آیكان) عدم مباشرة الطلبات الخاصة بنا. وقبل مجلس إدارة بنصیحة (آلیكان) 
	

حیث أوض9999حنا (OTCA)  األمازون في منطقة منظمة معاھدة التعاون، تحاورنا بفعالیة مع البرازیل وبیرو و2012ومنذ عام 
في المس99999تقبل من أجل تمثیل  gTLDإلى حل یتم االتفاق علیھ بش99999كل متبادل. وأقترحنا أن ندعم برنامج  توص99999لرغبتنا في ال

. AMAZONAS .AMAZONICA .AMAZONIA.نطقة بما في ذلك المنطقة باس99999تخدام المص99999طلحات الجغرافیة للم
ناء على حساسیات قومیة ب كما عرضنا أن ال نستخدم اسماء معینة للنطاق على المستوى الثاني الذي یمكن أن یسبب التباس أو 

حة المص999لالتزام  من بدءاً  نا الملزمة لتلك العروض، نلتزم بإلتزامات إرش999اد حكومات معنیة. وعلى الرغم من رفض الحكومات
	 2التي تعھدت بإحترام تاریخ المنطقة والھویة الثقافیة. AMAZON.طلبات  إلى  2013یولیو  4بتاریخ  (PIC) العامة

	
إجراء تحكیم  2016بقة، طلبنا في جھودنا في التعاون مع الحكومات المعنیة خالل الخمس999999ة أعوام الس999999ا عدم نجاحوبس999999بب 

قض99اة أن تطلب  3وطلب إدعاءنا من لجنة مكونة من . (IRP)نظام (آیكان) من خالل عملیة المراجعة المس99تقلة  ض99منرس99مي 
یولیو ،  11وفي   AMAZON.3.أن تطبق قوانینھا الداخلیة والقانون الدولي بحیث تس999مح بمباش999رة  (آیكان) من مجلس إدارة 

(آیكان) بإعادة تقییم طلباتنا إدارة أوص999ت مجلس  4قرارھا في ص999الحنا حیث  (IRP)أص999درت لجنة عملیة المراجعة المس999تقلة 
 یوم. 60في غضون 

 
بش>>>>كل  و یحدد میفي واجباتھ في أن یق آیكان) "تقاعس(إلى أن مجلس إدارة  (IRP)لجنة عملیة المراجعة المس99999تقلة وخلص>>>>ت 

سلیمة و مقائمة على والسیاسة العامة ب مرتبطة  ًصالحھناك مكان ما اذا مستقل  سبب وأثبتت  أن 5"وضوعیةاسس  ھ لم یكن أي 
یرجى اإلطالع   6على حقائق مخاوف السیاسة العامة  بحیث تبرر رفض الطلبات." ا "مبنیاألسباب المقترحة لرفض طلباتنا  من

وھكذا، نعتقد أنھ حان الوقت للمجلس أن یوافق على . (IRP)لجنة عملیة المراجعة المس9999999تقلة حیثّیات ُحكم أدناه على ملخص 
 . ویسرنا مناقشة ھذا األمر معكم بعمق أكبر في حالة وجود أیة أسئلة.AMAZON.طلبات
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  AMAZON. الخاص بنھائي لعملیة المراجعة المستقلة ملخص القرار ال
ھا الداخلیة والدلیل عن طریق ن(آیكان) وقوانیلجنة عملیة المراجعة المس9999999تقلة باإلجماع أن مجلس اإلدارة خالف مواد  قررت •

	. AMAZON 1 ،124. طلباتالتي تعارض  (GAC)نصیحة اللجنة اإلستشاریة الحكومیة  الرجوع الى
	

وص99999لت اللجنة إلى قرارھا بعد عقد جلس99999ة ش99999خص99999یة مدتھا یومان حیث راجعت اآلالف الص99999فحات من التوجیھات واألدلة  •
	.2الثبوتیة.

 
صیحة  • شئ عن ن شاریة الحكومیة ال یعتبر اإلفتراض النا بموجب مواده  ھإلتزاماتبمجلس اإلدارة قیام لكاٍف  (GAC)اللجنة اإلست

	.106نینھ الداخلیة والدلیل. وقوا
 

 ادعمیكون میجب أن  (GAC)اللجنة اإلس999تش999اریة الحكومیة قرار مجلس اإلدارة لرفض طلبات أمازون بناء على نص999یحة ان   •
لحة مص99ألي دعم الس99جل الحالي  تض99منوال ی. في الس99جلمثبتة والس99یاس99ة العامة المعلومة ب اكیدة و ثابتة و مرتبطة مص99لحةب

	.103 ، 01-100سیاسة عامة معلومة. 
 

المقدمة من البرازیل وبیرو على مخاوف س9999یاس9999ة عامة معلومة وغیر مؤیدة  AMAZON.ال تس9999تند أس9999باب معارض9999ة طلبات •
	سجل، وجدت أن:. وبعد أن أجرت اللجنة مراجعتھا الخاصة لل111-107بواسطة السجل.  

 
o أن تأكید بیرو بأن ف (آیكان)أقرت ما ك.AMAZON  یعتبر اس99999م جغرافي مدرج بموجب الدلیل الذي تم إص99999داره في

اللجنة اإلس999تش999اریة الحكومیة بدیربان من أجل حش999د الدعم لنص999یحة  (GAC)اجتماع اللجنة اإلس999تش999اریة الحكومیة 
(GAC)  ،أ.108كان خاطئاً. التي تعارض طلب أمازون.	

	
o  حقھم القانوني في اس9999999م على على الرغم من أن البرازیل وبیرو أكدوا.AMAZON  بموجب القانون الدولي، "تعتبر

 في المص9999999طلحات تلقائیةویبدو أنھ ال یوجد أیة حقوق حكومیة  غیر مس9999999تحقةالمطالبة القانونیة للبرازیل وبیرو 
	.ب.108الجغرافیة." 

 
o  ،◌ً بین واحدة  كلمة في جزئيالتطابق ال ان.AMAZON  والترجمة اإلنجلیزیة الس9999999م منظمة معاھدة التعاون في

لس999یاس999ة العامة من أجل بامرتبطا ظاھریاً  مقبوال اس999ببلیس  OTCAمنطقة األمازون التي تعرف بش999كل ش999ائع باس999م 
	 .د.108و  13ن.52الرفض." 

 
o  لحق " یجديبأنھ ال یوجد ض999رر أو أذى  ینالخبیربش999كل واض999ح تماماً وبدون إنكار بما في ذلك تقاریر  أثبت الدلیل

	.AMAZON .102،108 ،109-10.بأعضاء مجتمع أمازوناس من طلبات 
 

و (آیكان) المتعلقة بالعدالة اإلجرائیة (خالفت واجبات  (GAC)اللجنة اإلس9999999تش9999999اریة الحكومیة كما أقرت غالبیة اللجنة بأن  •
وقد أدى ھذا التقاعس إلى "تقویض قوة اإلفتراض" . (GAC)) عندما لم تمنح أمازون الفرصة كي تدلي ببیان كتابي إلى مكوناتھا

	.96و  94. (GAC)نصیحة  في
	

في ضوء ما توصلت إلیھ اللجنة حیث ال یمكن أن تشكل نصیحة  بسرعةیجب على مجلس اإلدارة أن یعید تقییم طلبات أمازون  •
GAC  .125بمفردھا أساس إلصدار قرار من أجل رفض الطلبات.	

 
یوم من تاریخ  60 في غض99999ون GACیجب على مجلس اإلدارة ، إذا وجد أن طلبات أمازون یجب أن تس99999تمر ، أن یجتمع مع  •

سبب في عدم إتباع نصیحة 2017یولیو  10القرار النھائي للجنة بتاریخ  شھد بالقرار على أنھ ال ست . ویمكن لمجلس اإلدارة أن ی
GAC .125.	


