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مساًء  02:00في باریس، فرنسا في تمام الساعة  2015یولیو  16في  ICANNقد اجتماع خاص لمجلس إدارة عُ 
 بالتوقیت المحلي.

 على وجھ السرعة.دعا رئیس االجتماع ستیف كروكر إلى عمل الترتیبات الالزمة النعقاد ھذا االجتماع 

 ،وباإلضافة إلى الرئیس شارك األعضاء اآلتیة أسماؤھم في االجتماع كلھ أو جزء منھ: رینالیا عبد الرحیم، وشیرین شلبي
وكریس دیسبین، وأشا ھیمراجاني، وولفغانغ كالین واتشیر، وماركوس كومر، وبرونو النفین، وإیریكا مان، وغونزالو 

 سادوسكي، ومایك سیلبیر، وبروس تونكین (نائب الرئیس). نافارو، وراي بیلزاك، وجورج

وقد شارك ممثلو مجلس العالقات المتبادلة التالي ذكرھم في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ: رام موھان (مسؤول اتصال 
 ،)IETF، وجون سوینین (منسق )GAC، وتوماس شنایدر (مسؤول اتصال )SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

 ).RSSACوسوزان وولف (مسؤولة اتصال اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 

 ویي وو عن الحضور.-واعتذر فادي شحاده (الرئیس والمدیر التنفیذي) عن كو 

 األمین العام: جون جیفري (المستشار واألمین العام).

م في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ: أكرم والمدیرون التنفیذیون اآلتیة أسماؤھ ICANNوشارك أعضاء طاقم عمل 
عطا هللا (رئیس قسم لنطاقات العالمیة)، ومیشیل برایت (مدیر دعم مجلس اإلدارة)، وسالي كوستیرتون (الرئیس في قسم 

، وسامانثا أیزنیر (مساعد المستشار العام)، وتیریزا إیلیاس (مدیر الدعم )DNSالمشاركة في مجال نظام إسم النطاق 
لتشغیلي واالداري لمجلس اإلدارة)، وآلین غروغان (المدیر التنفیذي لإلمتثال بالعقود)، وسایروس نامازي (نائب الرئیس ا

، وأولوف نوردلینغ (المدیر األقدم، عالقات اللجنة االستشاریة )DNSفي قسم المشاركة في مجال نظام إسم النطاق 
، وأیمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، وتیریزا سوینھارت (المستشار الحكومیة)، وأیریكا راندال (المستشار األقدم)

 األقدام للرئیس حول اإلستراتیجیة).

 جدول األعمال الرئیسي: .1

) DotConnectAfrica Trust (DCAاإلعالن النھائي إلجراءات المراجعة المستقلة بین  .أ 
 ICANNو

  2015.07.16.05 – 2015.07.16.01حیثیات القرارین 

  

 جدول األعمال الرئیسي: .1
) DotConnectAfrica Trust )DCAاإلعالن النھائي إلجراءات المراجعة المستقلة بین  .أ 

 ICANNو
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قدم رئیس المجلس بنود جدول األعمال. وقد سأل الرئیس فیما لو واجھ أي من المدراء تضارب 
المصالح لإلفصاح عنھا قبل التصویت على المسألة، وأشار مایك سیلبیر إلى أنھ لم یواجھ تضارب 

، DotConnectAfricaTrust (DCA)بالمصالح إال أنھ ونتیجة للبیانات المقدمة من منظمة 
 إنھ سیمتنع في بند جدول االعمال ھذا بتوخي الحذر الشدید، وبأنھ سیعمل على تقدیم بیان التصویت.ف

كما شارك مجلس اإلدارة في المناقشة المتعلقة باإلعالن النھائي ("إعالن") في إجراءات المراجعة 
، والتي سعت من خاللھا )DCA( DotConnectAfrica) التي بدأتھا منظمة IRPالمستقلة (

) إلى اإلنصاف المتعلق بإجراء أو تقاعس مجلس اإلدارة DotConnectAfrica )DCAمنظمة 
. وأصدرت ھیئة المراجعة المستقلة AFRICAالجدید الخاص بھ لـ  gTLDفي طلب برنامج 

IRP  لس ، وكما ھو مطلوب في اللوائح الداخلیة، فإنھ یفترض من مج2015یولیو  9إعالنھا في
 اإلدارة النظر إلى اإلعالن في إجتماعھا التالي، حیثما أمكن ذلك.

وناقش مجلس اإلدارة اإلعالن، ونظر إلى ما ھي اإلجراءات التي یجب إتخاذھا رداً على اإلعالن. 
للسؤال فیما لو رغبت  GACحیث نظر مجلس اإلدارة كجزء من مناقشتھ إلى المشاركة مع 

GAC ي معلومات إضافیة بخصوص المشورة باإلجماع في بیان بكین بتزوید مجلس اإلدارة بأ
 . أو تناول المخاوف المطروحة في اإلعالن.AFRICAبخصوص 

واستفسرت رینالیا عبد الرحیم وآشا ھیمراجاني حول نقاط الحساسیة، بصرف النظر عن دلیل 
یرھا المنطقي بشكل مباشر عن تبر GACمقدم الطلب، والذي ربما یقید مجلس اإلدارة من سؤال 

. وقد أشار توماس شنایدر بأنھ من الممكن إیجاد المبرر AFRICAبخصوص مشورتھا حول 
في سنتین سبقت إصدارة المشورة في بكین،  GACباإلجماع في عمل  GACالمنطقي لمشورة 

. كما وأشار GACبما فیھا مناقشة سجل النتائج حول األسماء الجغرافیة والتحذیرات المبكرة من 
  جھوداً لتقدیم مبرر منطقي للمضي قدماً بمشورتھا. GACاس إلى أنھ بذلت توم

واستفسر بعض أعضاء مجلس اإلدارة عن الخطوات التالیة في العملیة بالنسبة لطلب منظمة 
DotConnectAfrica )DCA فیما لو اتخذ مجلس اإلدارة مسار عمل االقتراح. وأشار مجلس (

ءه عبارة عن خطوة واحدة مباشرة في العملیة لتناول اإلعالن، وبأنھ اإلدارة كذلك إلى أنھ كان إجرا
ستكون المناقشة اإلضافیة مطلوبة في االجتماعات المستقبلیة حول النقاط األخرى البارزة في 

 اإلعالن باإلشارة إلى بعض جوانب االھتمام بخصوص آلیات المساءلة.

یع مع المجتمع واألطراف المعنیة حول كما وناقش مجلس اإلدارة الحاجة إلى التواصل السر
  المسألة، وقدم طاقم العمل تقریراً عن خطة التواصل لتزوید المجتمع بالمعلومات بأسرع قدر ممكن.

وأشار الرئیس كذلك إلى أنھ كان مجلس اإلدارة یعي بأنھ تم حجب إجزاء من إعالن ھیئة المراجعة 
سریة متعددة وإجراء التعامل مع إعالن ھیئة ، والذي كان یتماشى مع متطلبات IRPالمستقلة 

، وھو لیس عاماً تماماً وال سریاً تماماً. وأشار الرئیس إلى أنھ سینظر IRPالمراجعة المستقلة 
 مجلس اإلدارة في عملیة الحجب لمواصلة السعي إلصدار أكبر قدر ممكن من المعلومات.

 اإلدارة اإلجراء التالي:وتقدم الرئیس وأیده كریس دسبین على ذلك واتخذ مجلس 

، أصدرت ھیئة مراجعة مستقلة (المشار إلیھا فیما بعد بكلمة "الھیئة") 2015یولیو  9حیث إنھ في 
إعالًنا نھائًیا (المشار إلیھ فیما بعد بكلمة "اإلعالن") في إجراءات المراجعة المستقلة التي بدأتھا 

DotConnectAfrica Trust )DCA( والتي تسعى ،DCA  من خاللھا إلى اإلنصاف المتعلق
 .AFRICAبتصرفات أو تقاعس مجلس اإلدارة في طلبھ لـ 

 وحیث إنھ، في اإلعالن، بینت الھیئة ما یلي:



. وبناًء على ما تقدم، وبعد مراجعة متأنیة للمذكرات التي كتبھا الطرفین، واالستماع إلى 148
تماع إلى المالحظات الشفویة لألطراف في شھادة الشھود الثالثة [وھم كذا وكذا وكذا]، واالس

 IRPمختلف المكالمات الجماعیة الھاتفیة وخالل جلسة االستماع الشخصیة لھیئة المراجعة المستقلة 
، ، وأخیًرا وبعد الكثیر من المداوالت2015مایو  23و 22ھذه والتي تمت في واشنطن العاصمة یومي 

 ، تعلن الھیئة أن كل من إجراءاتICANN(ج) من لوائح  11، الفقرة 3ووفقًا للمادة الرابعة، القسم 
المتعلق  DotConnectAfrica DCA Trustوتكاسل مجلس اإلدارة فیما یتعلق بطلب منظمة 

 .ICANN. كانت متعارضة مع عقد التأسیس واللوائح الخاصة بـ AFRICA gTLDبـ 

، ICANN(د) من لوائح  11قرة ، الف3. وعالوة على ذلك، وعمالً بالمادة الرابعة، القسم 149
. والسماح بمواصلة AFRICA gTLDاالمتناع عن تفویض  ICANNتوصي الھیئة أن تواصل 

 الجدیدة. gTLDخالل ما تبقى من عملیة طلب  DotConnectAfrica DCA Trustطلب منظمة 

ھو الطرف الفائز في  DotConnectAfrica DCA trust. تعلن الھیئة أن منظمة 150
، الفقرة 3، وفًقا للمادة الرابعة، القسم ICANNإجراءات المراجعة المستقلة ھذه كما تعلن تحمُّل 

، مجمل ICDRمن قواعد  31من قانون اإلجراءات التكمیلیة والمادة  11من اللوائح، والمادة  18
إجراءات المراجعة المستقلة  تكالیف إجراءات المراجعة المستقلة ھذه ومجمل تكالیف موفر خدمة

 ھذه المبینة كما یلي:

 أ) رسوم ونفقات أعضاء اللجنة؛ و

 ؛ وICDRب) رسوم ونفقات اإلدارة، المركز الدولي لحل الخالفات 

ج) رسوم ونفقات اللجنة الطارئة التي تكبدتھا فیما یتعلق بطلب اإلغاثة الطارئة المؤقتة التي طلبتھا 
 ؛ وICDRیة وقواعد المركز الدولي لحل الخالفات وفقاً لإلجراءات التكمیل

في واشنطن  2015مایو  23و 22د) رسوم ونفقات المراسل المرتبطة بجلسة االستماع في 
 العاصمة.

الرسوم اإلداریة للمركز الدولي لحل  ICANNھـ) وكنتیجة لما ذكر أعاله، یجب أن تتحمل 
أمریكي وتعویض ونفقات أعضاء اللجنة $ دوالر 4.600والذي یبلغ مجموعة  ICDRالخالفات 

تعویض  ICANN$ دوالر أمریكي، وبالتالي ینبغي على 403.467.08والذي یبلغ مجموعھ 
 $198.046.04بمبلغ  DotConnectAfrica DCA Trustمنظمة 

من اللوائح،  18، الفقرة 3دوالر أمریكي. وفًقا للجملة األخیرة من المادة الرابعة، القسم 151.
نفقاتھ  ICANNو DotConnectAfrica DCA Trustیتحمل كل من منظمة یجب أن 

 الخاصة. یجب أیًضا أن یتحمل كل من الطرفین رسوم التمثیل القانوني الخاص بھ.

والتي تساعد في  ICANNوحیث إن عملیة المراجعة المستقلة ھي آلیة مساءلة متكاملة مقدمة من 
، ویشكر مجلس اإلدارة الھیئة على ICANNدعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددین لدى 

جھودھا في إجراءات المراجعة المستقلة ھذه، ویود تكریم ذكرى عضو الھیئة السابق السید 
 المبجل/ ریتشارد سي نیل، الذي وافتھ المنیة أثناء اإلجراءات.

وحیث إنھ، باإلضافة إلى اإلعالن، یجب أیًضا على مجلس اإلدارة أن یأخذ في االعتبار المعلومات 
وقبلت  ICANNاألخرى ذات الصلة، بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر: (أوالً) بأنھ قد تلقت 

. AFRICAلـ  DotConnectAfrica DCAباإلجماع على أن طلب منظمة  GACمشورة 
 ZA Central Registryقد وقَّعت اتفاقیة تسجیل مع  ICANN؛ و(ثانًیا) أن ینبغي أال یستمر

 .AFRICA") لتشغیل النطاق العلوي لـ ZACR(المشار إلیھا فیما بعد باالختصار "



والخاصة بأن ینظر مجلس اإلدارة في اإلعالن  3.21وحیث إنھ، عمالً بالمادة الرابعة، القسم 
لذي قرره المجلس على وجھ التحدید من أجل اتخاذ إجراء بشأن ضمن االجتماع المقبل للمجلس، وا
 ھذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

)، أن المجلس قد راعى اإلعالن بأكملھ، وعزم 2015.07.16.01تقرر بموجب القرار رقم (
 على اتخاذ اإلجراءات التالیة استناًدا إلى ھذه المراعاة:

 ؛ وAFRICA. gTLDویض مواصلة االمتناع عن تف ICANNینبغي على  .1

 DotConnectAfricaالسماح باستمرار طلب منظمة  ICANNینبغي على  .2
DCA  خالل ما تبقى من عملیة طلبgTLD الجدیدة على النحو المبین أدناه؛ و 

عن تكالیف  DotConnectAfrica DCAتعویض منظمة  ICANNینبغي على  .3
 من اإلعالن. 150على النحو المبین في الفقرة  IRPھیئة المراجعة المستقلة 

)، أنھ بما أن المجلس لم یتم یتخذ قراًرا نھائًیا في الوقت 2015.07.16.02تقرر بموجب القرار (
. ینبغي أن AFRICAلـ  DotConnectAfricaDCAالحالي بشأن ما إذا كان طلب منظمة 

ن مواصلة تقییم طلب منظمة یمضي نحو التعاقد أو التفویض، فإن المجلس لم یراعي أ
DotConnectAfrica DCA  ھو إجراء غیر متسق مع مشورةGAC. 

)، أن یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر 2015.07.16.03تقرر بموجب القرار رقم (
التنفیذي، أو من یعیِّنھ (یعیِّنھم)، باتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لمواصلة تقییم طلب منظمة 

DotConnectAfrica DCA  لـAFRICA من أجل التأكد من أن عملیة التقییم ھذه تسیر .
وفًقا للعملیة (العملیات) المحددة وذلك في أسرع وقت ممكن (انظر دلیل المتقدمین بطلبات 

 لالطالع على العملیات المحددة). http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agbعلى

في  GAC)، فیما یتعلق بمشورة إجماع اآلراء لـ 2015.07.16.04تقرر بموجب القرار رقم (
. ینبغي أال AFRICAلـ  DotConnectAfrica DCAبیان بكین الرسمي بأن طلب منظمة 

نت ترغب في إذا كا GACیستمر، وھو ما تم تأكیده في بیان لندن الرسمي، سیطلب المجلس من 
صقل ھذه المشورة و/ أو تزوید الھیئة بمزید من المعلومات حول ھذه المشورة و/ أو إزالة مصادر 

 القلق التي أثیرت في اإلعالن.

)، أنھ في حال اجتیاز طلب منظمة 2015.07.16.05تقرر بموجب القرار رقم (
DotConnectAfrica DCA  لـAFRICAیم، في ذلك الوقت . بنجاح لما تبقى من عملیة التقی

، وسیمضي قدًما GACأو قبلھ، فسینظر المجلس في أي نصیحة أو معلومات إضافیة وردت من 
حسب الحاجة، بحیث یوازن كل المعلومات والظروف المادیة ذات الصلة. إذا اضطلع المجلس 

 ؛ فسیتبِّع المجلس العملیات الموضوعة المنصوص علیھاGACبأي عمل قد ال یتسق مع مشورة 
 ).2.1، المادة الحادیة عشرة، القسم ICANNفي اللوائح (انظر لوائح 

 – 2015.07.16.01صوت جمیع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون لصالح القرارین 
ویي -. مایك سیلبیر عضو ممتنع عن التصویت. لم یحضر فادي شحاده وكو 2015.07.16.05

 وو للتصویت على القرارات. وتم تنفیذ القرارات.

 2015.07.16.05 – 2015.07.16.01ثیات القرارین حی

) إجراء مراجعة مستقلة DotConnectAfrica Trust )DCA، بدأت 2013أكتوبر  24في 
)IRP ضد (ICANN) وقدمت إخطار مراجعة مستقلة مع المركز الدولي لحل الخالفات ،ICDR(، 

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


. وفي إجراءات ھیئة ICANNالذي اختارتھ  IRPوھو موفر خدمة إجراءات المراجعة المستقلة 
 2013یونیو  4على قرار  DotConnectAfrica DCA، طعنت منظمة IRPالمراجعة المستقلة 

، )ICANN )NGPCالجدیدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDالصادر عن لجنة برنامج نطاقات 
وفي  الجدید. gTLDوالذي من خاللھ تم تفویض السلطة من المجلس التخاذ قرارات بشأن برنامج 

بأنھ  ICANN) لـ GACالمشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة ( NGPCھذا القرار، قبلت 
  .AFRICAلـ  DotConnectAfrica DCAال ینبغي أن یستمر طلب منظمة 

(الھیئة) إعالنھا الختامي. وقد وجدت الھیئة وجھان للقلق فیما  IRP، أصدرت ھیئة 2015یولیو  9في 
 :DotConnectAfrica DCAحول طلب منظمة  GACیخص نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ولم تطلب  GACبإدراج مبرر منطقي وراء نصیحة  GAC) كانت الھیئة قلقة حیال عدم قیام 1(
ICANN )عبرت اللجنة عن قلقھا من أن 2ذلك؛ و (ICANN  قد اتخذت إجراًء حیال نصیحة

GAC  دون إجراء العنایة الواجبة على مستوى الشفافیة والطریقة التي وضعت بھا النصیحة
لم یكن متسًقا مع النظام األساسي لـ  ICANN. ووجدت الھیئة أن تصرف GACبمعرفة 

ICANN .واللوائح الداخلیة بسبب بعض اإلجراءات والتقاعس من جانب مجلس اإلدارة 

من اللوائح، أي شخص متأثر مادًیا من جراء أي  3، القسم المادة الرابعةعلى النحو المنصوص علیھ في 
قرار أو إجراء من المجلس، ویؤكد ما یتعارض مع مواد التأسیس أو اللوائح قد یقدم طلًبا لمراجعة مستقلة 

ضة بمسئولیة إجراء مقارنة إجراءات مجلس اإلدارة المتنازع  ر أو اإلجراء.لھذا القرا الھیئة موفوَّ
علیھا مع مواد التأسیس واللوائح، وباإلعالن عما إذا كان مجلس اإلدارة قد تصرف دائًما وفق 

األحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي واللوائح. یجب أن تطبق الھیئة معیاًرا محدًدا 
 ، والذي یركز على:IRPللمراجعة على طلب إجراء مراجعة مستقلة 

 ھل تصرف مجلس اإلدارة دون تضارب في المصالح عند اتخاذ قراره؟؛ .د 

ھل مارس مجلس اإلدارة العنایة الالزمة واالھتمام في الحصول على مقدار معقول  .ه 
 من الحقائق في مقابل ذلك؟ وأیًضا

مستقالً في اتخاذ القرار، ویعتقد أن تكون في ھل مارس أعضاء مجلس اإلدارة حكًما  .و 
 مصلحة الشركة بشكل أفضل؟

بعد إصدار الھیئة إلعالنھا النھائي، یجب على مجلس اإلدارة حینئذ مراعاة إعالن في اجتماعھ 
، فإن المجلس ICANNمن لوائح  3.21المقبل (حیثما أمكن ذلك). وعمالً بالمادة الرابعة، القسم 

) االستمرار في االمتناع عن 1عالن ویتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل: (قد راعى وناقش اإل
 DotConnectAfrica DCA) السماح بمواصلة طلب منظمة 2؛ (.AFRICA gTLDتفویض 

 DotConnectAfrica DCA) تعویض منظمة 3الجدیدة؛ ( gTLDخالل ما تبقى من عملیة طلب 
  من اإلعالن. 150على النحو المبین في الفقرة  IRPعن تكالیف إجراءات المراجعة المستقلة 

 GACویحاول التأكد مما إذا كانت  GACباإلضافة إلى ذلك، سیتواصل مجلس اإلدارة مع 
الذي یخص  DotConnectAfrica DCAترغب في صقل مشورتھا بشأن طلب منظمة 

AFRICAالة مصادر القلق . و/ أو یزود الھیئة بمزید من المعلومات حول ھذه المشورة و/ أو إز
تقدیمھ، والمضي فیھ  GACالتي أثیرت في اإلعالن. وسینظر مجلس اإلدارة في أي رد تختار 

قدًما حسب الحاجة، مما یحقق توازن كل المعلومات والظروف المادیة ذات الصلة. ینبغي على 
ت ، وسیتبِّع المجلس العملیاGACمجلس اإلدارة اتخاذ أي إجراء قد ال یتسق مع مشورة 

الموضوعة المنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة. وفًقا لما تتطلبھ اللوائح الداخلیة، إذا قرر مجلس 
وتوضیح  GAC، یجب علیھ إبالغ لجنة GACاإلدارة اتخاذ إجراء ال یتوافق مع مشورة لجنة 

ومجلس اإلدارة التعاون بحسن نیة  GACأسباب عدم مراعاة المشورة. وسوف یتعین على لجنة 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/%23IV


یجاد حل مقبول من الطرفین. إذا تعذر التوصل إلى حل، سوف یذكر مجلس اإلدارة في قراره إل
 .GACالنھائي سبب عدم تتبع مشورة لجنة 

یمثل عمل مجلس اإلدارة توازًنا دقیًقا، حیث إنھ یثمِّن رأي الھیئة، فضالً عن العوامل الھامة 
األخرى التي نوقشت في ھذه الحیثیات. عند اتخاذ ھذا اإلجراء الیوم، مارس كل عضو من أعضاء 

في المجلس حكًما مستقالً، ولم یكن متضارًبا حیال ھذه المسألة، ویؤمن بأن ھذا القرار یصب 
. راعى المجلس عدة عوامل مھمة كجزء من مراعاتھ لإلعالن، واضطر ICANNمصلحة 

لموازنة تلك المراعاة مع عوامل أخرى. وفیما یلي بعض العوامل التي رأى المجلس أنھا ذات 
 أھمیة كبیرة:

 ICANNعبارة عن آلیة مساءلة متكاملة مقدمة من  IRPإجراء المراجعة المستقلة  .7
والتي تساعد نموذج أصحاب المصلحة المتعددین. ویراعي المجلس أن تكون المبادئ 

ھي الضمانات األساسیة لضمان أن  ICANNالواردة في آلیات المساءلة المقدمة من 
فعاالً،  ICANNیظل نموذج أصحاب المصلحة المتعددین التصاعدي المقدم من 

لشفافیة. وقد راعى المجلس بعنایة والیتھا التي تتسم بالمساءلة وا ICANNوتحقق 
اإلعالن، وعند اتخاذ إجراءه، نظر مجلس اإلدارة، وكذلك الھیئة، بعین االعتبار إلى 

 ما یلي فیما یتعلق بعملیة المراجعة مستقلة والتزاماتھا بالمساءلة والشفافیة:
 ICANN  ملزمة بمواد نظامھا األساسي للتصرف بحیادیة ونزاھة

 .)94 جل تمكین المنافسة. (اإلعالنودون تمییز، ومن أ
 ICANN  ملزمة أیًضا بلوائحھا لتتصرف وتتخذ القرارات "بصورة

 .)95 محایدة وموضوعیة، وبقدر من التكامل والنزاھة". (اإلعالن
  على النحو المبین في المادة الرابعة (المساءلة والمراجعة) ضمن

بھذه اللوائح ، خالل تنفیذھا لمھمتھا المنصوص علیھا ICANN لوائح
مسؤولة أمام المجتمع عن العمل بطریقة تتماشى وھذه اللوائح، ومع  -

المادة األولى من اللوائح.  مراعاة القیم األساسیة المنصوص علیھا في
 .)97 (اإلعالن

التي تمارس  ZA Central Registry NPCاتفاقیة تسجیل مع  ICANNوقَّعت  .8
ل لـ Registry.Africa )ZACRأعمالھا التجاریة بصفتھا  ) والتي بموجبھا یخوَّ

ZACR بتشغیل النطاق العلوي لـAFRICA بإمكان وسیظل بإمكان األطراف . .
المتضررة من ھذه القرارات، الطعن أو التشكیك في طلب منظمة 

DotConnectAfrica DCA .من خالل التقییم والعملیات األخرى 
ع في دلیل المتقدمین بطلبات لـ راعى مجلس اإلدارة العملیات التي طورھا المجتم .9

gTLD  من الدلیل، یجوز لـ  3.1الجدیدة (الدلیل). وفًقا للقسمGAC  تقدیم المشورة
بشأن أي طلب، والذي یجب  ICANNفي مجال السیاسات العامة إلى مجلس إدارة 

 GACبأن قرار  ICANNمشورة إلى  GACأن یراعیھ المجلس. عندما تقدم 
طلب معین، "سیؤدي إلى خلق افتراض قوي بعدم موافقة  باإلجماع بعدم مواصلة

الرسمي في بكین الصادر في  GACعلى الطلب". في بیان  ICANNمجلس إدارة 
أنھا توصلت لتوافق في اآلراء بشأن مشورة  GAC أوضحت ،2013أبریل  11

، وھو ما یثیر 42560-1165-1. رقم AFRICAبشأن طلب  GACاعتراض 
بأن ھذا الطلب ال ینبغي الموافقة علیھ.  ICANNافتراًضا قوًیا لدى مجلس إدارة 

بلندن،  2014یونیو  25باإلضافة إلى ذلك، في بیانھا الرسمي الصادر في 
الجدیدة، قدمت  gTLDأنھ "اتساًقا مع دلیل مقدم الطلب لنطاقات  GAC أوضحت

GAC  بأن  2013أبریل  11نصیحة إجماع تم التعبیر عنھا في البیان الصادر في
لنطاق  1-1165-42560) رقم DotConnect Africa )DCAطلب منظمة

من لجنة برنامج  2013بقرار یونیو  GACفریقیا یجب أن یتواصل. وترحب أ
gTLD  الجدیدة لقبول نصیحةGAC ."حول ھذا الطلب 

https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-04-11-Obj-Africa
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2014-06-25+.africa
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2014-06-25+.africa


في حوار حول مشورتھا عند  GACال یتطلب الدلیل من مجلس اإلدارة إشراك 
ل  إلى ھذا التوافق  GACالتوصل إلى توافق في اآلراء، أو التشكیك في كیفیة توصُّ

في ھذا الشأن یتفق تماًما مع الدلیل. ومع ذلك،  GACراء. وكان قبول مشورة في اآل
عندما  GACفمن الجدیر بالذكر أن مجلس اإلدارة قد طلب معلومات إضافیة من 

اعتقد المجلس أنھ یحتاج إلى مزید من المعلومات قبل اتخاذ قرار، قبل وأثناء برنامج 
gTLD الجدید على حد سواء. ھنا، لم تعتقد NGPC  بأنھا تحتاج إلى معلومات

، حصل GAC. وعالوة على ذلك، باإلضافة إلى مشورة GACإضافیة من 
على ھذه  DotConnectAfrica DCAالمجلس أیًضا على رد من منظمة 

. وبصرف GACفي االعتبار قبل قبول مشورة  NGPCالمشورة، والتي وضعتھا 
اتخذت قرارھا دون تقدیم أي  GACالنظر عن الدلیل، اقترحت الھیئة ". . . أن 

)؛ و . .كانت الھیئة تتوقع من مجلس إدارة 104مبررات منطقیة. . ". (اإلعالن 
ICANN وكحد أدنى، أن یحقق في المسألة قبل رفض طلب منظمة ،

DotConnectAfrica DCA Trust 113." (اإلعالن(. 
جلس إدارة من الدلیل، والذي یشترط بأنھ "یتحمل م 5.1راعى المجلس القسم  .10

ICANN  المسؤولیة الكاملة عن برنامجgTLD  الجدید. ویحتفظ مجلس اإلدارة
الجدید لتحدید ما إذا كانت الموافقة  gTLDبالحق في النظر بشكل منفرد في طلب 

علیھ ستكون في مصلحة مجتمع اإلنترنت. وبموجب ظروف استثنائیة، یجوز لمجلس 
. على سبیل المثال، یحق لمجلس اإلدارة بشكل منفرد gTLDاإلدارة النظر في طلب 

جدیدة أو استخدام  gTLDsحول  GACالنظر بشكل فردي بطلب نتیجة لمشورة 
 ".ICANNآلیة مساءلة 

خالل ما تبقى من عملیة تقییم طلب  DCAوبشكل عام، قرر المجلس أن السماح باستمرار طلب 
gTLD  الجدیدة ھو أفضل مسار للعمل حالًیا، حیث إن ذلك یساعد على تعزیز قدرةICANN 

. من خالل AFRICAلـ  DotConnectAfrica DCAعلى اتخاذ قرار بشأن طلب منظمة 
تطبیق إجراءات موثقة بالطریقة األكثر شفافیة وحیادیة وموضوعیة قدر اإلمكان، مع التأكید أیًضا 

. إن إتمام تقییم الطلب سیسمح بخضوع طلب ICANNلة المقدمة من على أھمیة آلیات المساء
لعملیات المراجعة نفسھا التي یخضع لھا مقدمي طلبات  DotConnectAfrica DCAمنظمة 
gTLD  اآلخرین، وبعدم تعاُرضھ مع مشورةGAC وعالوة على ذلك، سیؤدي إتمام التقییم إلى .

لتأخذھا في االعتبار كجزء من أي قرار نھائي  ICANNتقدیم المعلومات اإلضافیة ذات صلة إلى 
. ینبغي أن یستمر أو AFRICAلـ  DotConnectAfrica DCAبشأن ما إذا كان طلب منظمة 

  ال بعد التقییم األولي.

عند اتخاذ ھذا القرار والذي یتمثل في أن استئناف عملیة  ICANNسیكون ھناك تأثیر مالي على 
. سیؤدي إلى تكلفة إضافیة، AFRICAلـ  DotConnectAfrica DCAتقییم طلب منظمة 

ولكن تلك التكلفة كانت متوقعة في رسوم الطلب التي تم الحصول علیھا بالفعل. یوجھ مجلس 
اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي بإعادة االنخراط في عملیات تقییم طلب منظمة 

DotConnectAfrica DCA موفري الخدمة  بأسرع وقت ممكن، وتشجیع بشدة أي من
الجدید والتحلیل أیًضا للتصرف  gTLDالخارجیین المكلفین بإجراء التقییمات ذات الصلة ببرنامج 

 بأسرع وقت ممكن في استخالص تقییماتھا وفًقا للعملیات واإلجراءات المحددة في الدلیل.

لن یكون لمدى تحدى أي طرف لھذا القرار. و ICANNقد تكون ھناك أیًضا تكالیف إضافیة لـ 
 لھذا اإلجراء تأثیر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.



 تتضمن المواد المھمة المرتبطة بھذه المسائل موضع التحدید، ولكن ال یقتصر على التالي:

 ) 2011أكتوبر  27بیان داكار الرسمي (
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/

-Communique%20Dakar%20
er%202011.pdf?version=1&modificationD%2027%20Octob

ate=1323819889000&api=v2 ]PDF، 308 KB([ 

  خطاب من ستیفین كروكر إلى إلھام .م.أ. إبراھیم
/files/correspondence/crochttps://www.icann.org/en/system

en.pdf-08mar12-ibrahim-to-ker ]PDF، 785 KB([ 

  البیان الرسمي لالتحاد اإلفریقي
)-union-https://www.icann.org/resources/files/african

en-21-10-2011-communique( 

  طلبDotConnectAfrica Trust  لـAFRICA. 
-https://gtldresult.icann.org/application(

result/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplicat
ion/1276?t:ac=1276( 

  طلبZACR  لـ.AFRICA 
-https://gtldresult.icann.org/application(

result/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplicat
ion/1184?t:ac=1184( 

 ) رد: معالجة 2012یونیو  17خطاب من ھیذر درایدن إلى ستیفین كروكر ،(
األعلى العام الجدید طلبات نطاقات المستوى

)-to-https://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden
en-17jun12-crocker( 

 ) معالجة نطاقات 2012یولیو  27خطاب من ستیفین كروكر إلى ھیذر درایدن (
المستوى األعلى العام الجدید 

http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crock
en.pdf-27jul12-dryden-to-er ]PDF، 576 KB([ 

  تحذیراتGAC  المبكرة المقدمة ضد طلب منظمةDotConnectAfrica DCA 
 .AFRICAلـ 

  مفوضیة االتحاد
اإلفریقي:

https://gacweb.icann.org/download/attachments/2
-AUC-7131927/Africa

42560.pdf?version=1&modificationDate=1353382
039000&api=v2 ]PDF، 112 KB[ 
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 جزر 
القمر:

https://gacweb.icann.org/download/attachments/2
-KM-7131927/Africa

ficationDate=135338442560.pdf?version=1&modi
893000&api=v2 ]PDF، 106 KB[ 

 :كینیا 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/2

-KE-7131927/Africa
42560.pdf?version=1&modificationDate=1353389

367000&api=v2 ]PDF، 106 KB[ 

 :الكامیرون 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/2
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 ُیَشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.

 وبھذا طلب الرئیس اختتام االجتماع.
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