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  تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من:
3030TUen-18-07-2014-gtld-new-material/minutes-https://www.icann.org/resources/boardUT 

 

الجدیدة، وتألفت من جمیع األعضاء  gTLD، شّكل مجلس اإلدارة لجنة برنامج نطاقات 2012أبریل  10مالحظة: في 
الجدیدة. وقد تم  gTLDأصحاب الحق في التصویت في المجلس ولیس لدیھم مصالح متعارضة فیما یخص برنامج نطاقات 

منح اللجنة جمیع الصالحیات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القیود التي یضعھا القانون، ونظام التأسیس ولوائح أو سیاسیة 
ICANN ضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضایا التي قد تنشأ فیما یتعلق تجاه ت

الجدیدة. تم تحدید النطاق الكامل لسلطة اللجنة في میثاقھا على  gTLDببرنامج نطاقات 
gTLD-en/groups/board/newhttp://www.icann.org/. 

یولیو  18عبر الھاتف في  ICANNالجدیدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع اعتیادي للجنة برنامج نطاقات 
 م بالتوقیت العالمي المنسق. 01:00في تمام الساعة  2014

 وكان رئیس مجلس اإلدارة، شیرین شلبي، ھو من دعا لعقد ھذا االجتماع.

ة إلى الرئیس شارك األعضاء اآلتیة أسماؤھم في االجتماع كلھ أو جزء منھ: فادي شحاتة (الرئیس والمدیر وباإلضاف
، وستیف كروكر (رئیس مجلس اإلدارة)، وكریس دیسبین، وأولجا مادروجا فورتي، وإیریكا (ICANNالتنفیذي، منظمة 

 یر.مان، وغونزالو نافارو، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومایك سیلب

 واعتذر كل من ھیذر درایدن، وبیل غراھام وبرونو النفین وكو وي وو عن الحضور.

اللجنة االستشاریة لنظام ) وسوزان وولف (ممثلة IETF -كما حضر جون سوینینن (ممثل فرقة عمل ھندسة االتصاالت 
 ) كعضوین غیر مصوتین في اللجنة.RSSAC-خادم الجذر

 ار واألمین العام).األمین العام: جون جیفري (المستش

التنفیذیین الحاضرین في االجتماع بالكامل أو في جزء منھ فھم: أكرم عطا هللا (الرئیس،  ICANNأما طاقم عمل ومدراء 
شعبة النطاقات العالمیة)؛ میغان بیشوب (منسقة  -شعبة النطاقات العالمیة)؛ فرانسیسكو أریاس (المدیر، الخدمات الفنیة

میشیل برایت (مدیرة دعم مجلس اإلدارة)؛ ألین جروجان (كبیر مستشاري التعاقدات)؛ دان ھالوران دعم مجلس اإلدارة)؛ 
؛ أولوف نوردلینج (كبیر المدیرین، (DNS(نائب المستشار العام)؛ سیرس نامازي (نائب الرئیس، المشاركة في صناعات 

ندال (مستشارة)؛ إیمي ستاثوس (نائبة المستشار ؛ دیفید أولیف (نائب الرئیس، تطویر السیاسة)؛ إریكا را(GACعالقات 
 ؛ ماري وونغ (كبیر مدیري السیاسات).(gTLDالعام)؛ كریستین یلیت (نائبة الرئیس، عملیات 

 .2014یولیو  18الجدیدة، والذي انعقد في  gTLDھذا ھو محضر اجتماع لجنة برنامج 

1. Uجدول األعمال الرئیسيU 

 Uإدارة حاالت تصادم األسماءU .أ 
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 جدول األعمال الرئیسي: .1
 إطار عمل إدارة تضارب األسماء .أ 

واصلت اللجنة مناقشتھا بشأن وضع إطار عمل لمعالجة وجود حاالت التضارب بین نطاقات 
gTLD  الجدیدة واالستخدامات الخاصة الحالیة لنفس السالسل. عرض أكرم عطا هللا إطار عمل

إدارة حالة تضارب األسماء المقترح ("إطار العمل")، وأجرت اللجنة مناقشة لعناصر إطار العمل. 
یوًما المقترحة بأنھا فترة "انقطاع خاضع للرقابة" كمقیاس إشعار لتنبیھ  90فترة الـ وصف أكرم

 DNSاألطراف إلى أنھ قد یتم تسریب اإلستفسارات المقصودة من مساحات األسماء الخاصة إلى 
في  ICANNالعام. علق أكرم على تعلیقات المجتمع على إطار العمل الذي ورد خالل اجتماع 

ینات المقترحة على إطار العمل لمواجھة تعلیقات المجتمع. وتضمنت التحسینات لندن، والتحس
 المقترحة تعدیل طول الفترة الزمنیة الالزمة لإلبالغ عن التعامل مع تقاریر تضارب األسماء.

وتساءل جورج سادوسكي عما إذا كان إطار العمل المقترح یتفق مع النصیحة التي قدمتھا اللجنة 
. قدم أكرم لمحة عامة عن بعض الفروق SAC062) في SSACمن واالستقرار (االستشاریة لأل

. وأوضح أكرم أن ھذه الفروق SSACالمتبقیة بین النھج المقترح في إطار العمل ومشورة 
فیما عدا المفاضالت الحالیة التي ینبغي للجنة أن  SSACالمشار إلیھا ال تتعارض مع توصیات 

روق التي أشار إلیھا أكرم ھي المقاییس المقترحة التي سیتم تأسیسھا تنظر فیھا. كان أحد ھذه الف
الستدعاء استجابة طارئة لتقاریر تضارب األسماء، والتي ستقتصر على الحاالت التي یكون فیھا 

ھناك اعتقاد معقول بأن تضارب األسماء یمثل خطًرا واضًحا وقائًما على حیاة اإلنسان. ناقشت 
 ل ھذا القید، والمقایضات المرتبطة بتنفیذھا.اللجنة مدى مالءمة مث

فورتي توضیًحا عن كیفیة معالجة إطار العمل للمخاوف التي أثارتھا -طلبت أولغا مادروجا
SSAC  والمجتمع بشأن قواعد وطریقة تخصیص نطاقات المستوى الثاني "المحجوبة" سابًقا بعد

اللجنة ھذه المسألة، وأخذت بعین االعتبار االنتھاء من فترة االنقطاع التي تحت السیطرة. ناقشت 
الجدید مع االحتیاجات المقترحة في  gTLDكیف تتفاعل آلیات حمایة الحقوق القائمة في برنامج 

ھذا اإلطار. نظرت اللجنة أیضا ما إذا كانت التغییرات ستكون ضروریة آللیات حمایة الحقوق 
 ھناك حاجة للتعلیق العام اإلضافي في ھذا الشأن.القائمة لمواجھة تعلیقات المجتمع، وما إذا كانت 

كجزء من مناقشاتھا، فكرت اللجنة في الخطوات القادمة للبدء في تطویر خطة طویلة األجل إلدارة 
. وعلق راي بلزاك بشأن قضایا السیاسات المحتملة gTLDمشكالت تضارب أسماء نطاقات 

للنظر فیما إذا كان ینبغي اتخاذ  GNSOشراك المتعلقة بقضیة تضارب األسماء، واقترح إمكانیة إ
 GNSOسیاسة تعمل على اتباع خطة طویلة األجل. ثم ناقشت اللجنة أفضل السبل للتعامل مع 

 حول ھذا الموضوع وبیل المضي قدًما في ھذا اإلطار.

قررت اللجنة تحدید موعد لعقد اجتماع متابعة قبل نھایة یولیو لمواصلة النظر في إطار عمل 
 وث تضارب األسماء المقترح.حد
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قدم الرئیس بند جدول األعمال، وقدم ملخًصا لتوصیة لجنة حوكمة المجلس بشأن طلب إعادة 
 . وأشارت أمي ستاثوس ألسس إعادة النظر الواردة في الطلب.10-14النظر 

وأیده كریس دیسبن. بعد المناقشات، اتخذت اللجنة اإلجراء تقدم مایك سیلبر بالقرار المقترح 
 التالي:

تطلب من خاللھ من  10-14طلب إعادة النظر  dot Sport Limitedحیث قدمت 
) قرار الخبراء، 1") إعادة النظر في: (NGPCالجدیدة (" gTLDلجنة برنامج نطاقات 

لطلب مقدم  SportAccordلھذا القرار والموافقة على اعتراض  ICANNوقبول 
) تعیین المركز الدولي للخبرة لغرفة التجارة الدولیة للعضو 2؛ (.SPORTSالطلب 

) قرار رفض لجنة حوكمة 3االستشاري الخبیر الذي ترأس إجراءات االعتراض؛ و(
 .16-13") لطلب إعادة النظر BGC(" المجلس

 ".10-14المسائل المثارة في طلب إعادة النظر " BGCحیث درست 

برفض الطلب ألن صاحب الطلب لم یحدد أساساً مناسباً إلعادة  BGCث أوصت حی
 معھا في الرأي. NGPCالنظر ، كما تتفق 

حول  BGCلتوصیة  NGPCاعتماد  ،)2014.07.18.01تقرر بموجب القرار رقم (
، والذي یمكن العثور علیھ على 14-10طلب التوصیة 

-https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation
en.pdf-21jun14-sport ]PDF ،205 .[كیلو بایت 

إال  .2014.07.18NG01صوت جمیع األعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار
-أنھ لم یتسنى تصویت كل من بیل جراھام، برونو النفین، كیو واي وو، ألغا مادریوجا

 فورتي، أریكا مان، على القرارات. وتم تنفیذ القرار.

 NG01.2014.07.18حیثیات القرار 
 موجز مختصر .1

 Dot Sport Limitedمعارضة للمجتمع ضد طلب  SportAccordرفعت 
، 13-16وسادت. ثم قدم الطالب الطلب  SPORTS.("مقدم الطلب") ل 

مشیرا إلى أنھ من بین أسباب أخرى، فإن فریق الخبراء ("الخبراء" أو 
"الفریق") انتھك بوضوح السیاسة أو العملیة بعدم الكشف عن معلومات 

الطلب  BGC، رفضت 2014ینایر  8جوھریة ذات الصلة بتعیینھ. في 
وجدت، من بین أمور أخرى، أن الطالب لم یقدم أي دلیل ، حیث 16-13

یدل على أن الخبراء قد فشلوا في اتباع اإلجراءات المعمول بھا من طرف 
 لجنة غرفة التجارة الدولیة بخصوص االستقاللیة والحیاد.

 25یدعي الطالب اآلن، في طلب إعادة النظر الثاني لفس المسألة، أنھ في 
ة إضافیة على وجود تضارب في المصالح ، اكتشف أدل2014مارس 

بالنسبة للخبراء. وعلى وجھ التحدید، یدعي الطالب أنھ اكتشف مؤخرا أنھ 
لدى الخبراء اآلن، وكان لدیھم في السابق، عالقات مالیة ومھنیة مع كیان 

. یدعي الطالب أنھ كان على الخبراء أن SportAccord"لھ عالقة" ب
 إجراءات االعتراض لكنھم لم یفعلوا.یكشفوا عن تلك العالقات في 

https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf


ادعاءات الطالب غیر مدعومة. أوال، الطلب في غیر وقتھ. یطعن الطلب 
في إجراءات مجلس اإلدارة والطاقم التي تم العمل بھا خالل أو  14-10
، أي 2014أبریل  2، ولكن لم یتم التوصل بھ إال في 2014ینایر  13قبل 
ة النظر. في حین أن الطالب یدعي أن یوما بعد أجل تقدیم طلب إعاد 15

طلب إعادة النظر الثاني ھذا مناسب ألن الطالب اكتشف مؤخرا تضارب 
مصالح الخبراء المزعوم، وكما ھو مبین أدناه، فإن ادعاء الطالب ال یبرر 
تقدیم طلب إعادة النظر في غیر وقتھ. ثانیا، إن المعلومات المكتشفة حدیثا 

زعوم في المصالح ال تدعم إعادة النظر. ومن ثم، والمتعلقة بالتضارب الم
 .NGPC. ووافقت 10-14أوصت بضرورة رفض الطلب  BGCفإن 

 الحقائق .2

 حقائق أساسیة ذات صلة .أ 

("الطالب") و  dot Sport Limitedقدمت كل من 
SportAccord ل.SPORTS   وھما في نفس مجموعة

 التنافس.

اعتراضا  SportAccord، أودعت 2013مارس  13في 
مجتمعیا ("اعتراض") ضد طلب الطالب، مؤكدة أنھ ثمة 

من جانب جزء كبیر من  gTLD"معارضة كبیرة ضد طلب 
بشكل صریح  gTLDالمجتمع الذي یمكن أن تستھدفھ سلسلة 

أو ضمني" (دلیل مقدم الطلب ("دلیل اإلرشادات")، 
الجدیدة  gTLD: إجراءات حل نزاعات نطاقات 3.2.1 §

 ھـ.) 2ت")، المادة ("اإلجراءا

، عینت غرفة التجارة الدولیة د.غیدو 2013یولیو  29في 
سانتیاغو تاویل في منصب الخبیر ("الخبراء" أو "فریق") 

نوفمبر  23. في SportAccordللنظر في اعتراض 
، توصلت اللجنة إلى "قرار خبیراء" لصالح 2013

SportAccord .("قرار خبیر")P

1
P 

 UP2 .16-13، قدم الطالب الطلب 2013نوفمبر  8في 
PU ،

بغرض إعادة النظر في قرار الخبیر، مدعیا أن الفریق قام بتطبیق 
كما أن  ICANNمعاییر خاطئة في انتھاك سیاسة أو عملیة 

الخبراء فشلوا في الكشف عن المعلومات الجوھریة ذات الصلة 
ینایر  8في  بتعیینھم في انتھاك للسیاسة أو العملیة القائمة.

") الطلب BGC"، رفضت لجنة حوكمة المجلس (2014
13-16.3

P 

، زعم الطالب اكتشاف حقائق إضافیة 2014مارس  25في 
بشأن عالقة تجاریة مزعومة بین الخبراء واللجنة األولمبیة 

لذي یدعي الطالب أنھ ، وھو الكیان ا("IOCالدولیة ("
SportAccord.P4بإمكانھ[ھم] "السیطرة بنحو فعال" على 

P (
) وعلى وجھ الخصوص، یدعي 5، الصفحة 8§(الطلب، 

) اكتسب واحد من عمالء 1الطالب أّنھ اكتشف ما یلي: (
، حقوق بث األولمبیات من اللجنة DirecTVالخبراء، 

https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-07-18-en%23foot1
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(ولكن فقط بعد أن تم  2014فبرایر  7األولمبیة الدولیة في
المتعلق بالطلب  BGCإصدار قرار الخبراء وقرار 

) والشریك في مؤسسة خبراء القانون ھو 2). و (13-16
 ،TorneosTorneos y Competencias S.Aرئیس .

) وھي شركة لھا تاریخ في تأمین حقوق البث ”TyC“أو (
ألمریكا الالتینیة ھي المساھم  DirecTVاالولمبیة وحیث إن 

Pالرئیسي فیھا.

5
P محقق  وقد أرسل الطالب تلك المعلومات إلى

 الشكاوى، والذي قدم لھ شكوى.

، أصدر محقق الشكاوى مشروع قرار 2014مارس 31في 
عن شكوى الطالب، والتي تم سحبھا في وقت الحق إلى حین 

 التشاور مع األطراف األخرى ذات الصلة.

یطلب 106-14، قدم الطالب الطلب 2014إبریل  2في 
. 16-13) رفض الطلب 1( الطالب إعادة النظر فیما یلي:

) تعیین غرفة 3لھ؛ و ( ICANNقرار الخبراء وقبول  )2(
Pالتجارة الدولیة للخبراء.

7
P 

من لوائح  2وكما ھو معلوم حسب المادة الخامسة، القسم 
ICANN فإن شكوى مودعة لدى محقق الشكاوى ال یمكن ،

أن تُتابع بینما تجري في نفس الوقت آلیة مساءلة أخرى 
 ICANNاألمر ، وحیث أبلغ محقق الشكاوى متعلقة بنفس 

أنھ طلب تأكیدا من الطالب حول ما إذا كان على علم 
بتوجیھات ھذه اللوائح وسأل عن الشكل الذي یرید الطالب أن 

، قدمت 2014مایو  13یواصل بھ. وفي أو ما یقرب من 
بأن مقدم الطلب بأنھ على وعي تام  ICANNالمشورة إلى 

بأحكام اللوائح الداخلیة ھذه وأنھ یرغب في متابعة طلب إعادة 
 النظر ھذا بدال من طلب محقق الشكاوى.

 دعاوى مقدم الطلب .ب 

 BGCقدم المطالب ثالثة ادعاءات. أوال، ادعي الطالب أن 
فشلت في استعراض المعلومات الجوھریة في رفض الطلب 

ا المعلومات التي ُزعم اكتشافھا حدیثا ، وخصوص13-16
بشأن تضارب مصالح الخبراء المزعوم. ثانیا، یدعي الطالب 

من خالل  ICANNأن الخبراء قد انتھكوا سیاسة وعملیة 
عدم الكشف عن التضارب المزعوم في المصالح. ثالثا، 

یدعي الطالب أن غرفة التجارة الدولیة انتھكت سیاسة وعملیة 
ICANN ن الخبراء.في تعیی 

 القضایا .3

 وفیما یلي القضایا التي سیعاد فیھا النظر:

إذا ما أخفق مجلس اإلدارة في استعراض المعلومات  .1
، وخصوصا المعلومات 16-13الجوھریة في رفض الطلب 
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التي ُزعم اكتشافھا حدیثا بشأن تضارب مصالح الخبراء 
 المزعوم؛

من خالل عدم  ICANNما إذا انتھك الخبراء سیاسة وعملیة  .2
 الكشف عن التضارب المزعوم في المصالح؛ و

 ICANNما إذا انتھكت لجنة التجارة الدولیة سیاسة وعملیة  .3
 في تعیین الخبراء.

 المعاییر ذات الصلة بالنسبة لتقییم طلبات تقییم إعادة النظر

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لتقییم وتقدیم توصیات  ICANNتدعو لوائح 
دارة بخصوص طلبات إعادة النظر. یرجى االطالع على إلى مجلس اإل

، NGPCمن اللوائح الداخلیة. لقد راجعت لجنة  2المادة الرابعة، الفقرة 
بموجب الصالحیات الممنوحة لھا من قبل مجلس اإلدارة في ھذه الحالة، 

بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم  BGCونظرت بدقة في توصیة 
Pتحلیل صحیح.ووجدت أن ال 14-10
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 التحلیل والحیثیات

 الطلب في غیر وقتھ. ⋅

معھا بالرأي، بأن طلب  NGPC، وتتفق BGCخلصت 
في غیر وقتھ وال یدعم االعتراض.  10-14إعادة النظر 
یوما من  15طلبات إعادة النظر في غضون یجب تقدیم 

"التاریخ الذي تنشر فیھ المعلومات ألول مرة حول الطعن في 
إجراء مجلس اإلدارة في قرار ما [بما في ذلك الحیثیات]" أو 
من "التاریخ الذي أصبح الطرف الذي قدم الطلب على علم، 

أو من المعقول أنھ قد أصبح على علم، بالطعن في إجراء 
.) یطلب 2.5§ م." (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، الطاق

) تعیین الخبراء، الذي حدث 1الطالب إعادة النظر فیما یلي: (
) قرار الخبراء، الذي تم إصداره 2؛ (2013یولیو  29في 
حول إعادة  BGC) قرار 3؛ و(2013أكتوبر  23في 

ینایر  8، الذي تم إصداره في 16-13النظر في الطلب 
 .2014ینایر  13وتعلبقھ في  2014

، وھو 2014أبریل  2، مع ذلك، تلقي في 109-14طلب نظر 
) 2) بعد أكثر من ستة أشھر على تعیین الخبراء؛ (1( كالتالي:

) قرابة 3من إصدار قرار الخبراء؛ و (بعد قرابة ستة أشھر 
 .16-13حول الطلب  BGCثالثة أشھر بعد قرار 

 2014مارس  25یدعي الطالب أنھ اكتشف دلیال جدیدا في 
) قد حصل واحد من عمالء الخبراء، 1على أنھ: (

DirecTV على حقوق البث لألولمبیات من اللجنة األولمبیة ،
قرار الخبراء ("عقد  بعد إصدار 2014فبرایر  7الدولیة في

DirecTV"() أن شریكا في شركة خبراء القانون ھو 2؛ و (
، وھي شركة لھا تاریخ في تأمین حقوق البث TyCرئیس 
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ألمریكا الالتینیة ھي المساھم  DirecTVاالولمبیة وحیث إن 
"). باختصار، یشیر الطالب إلى TyCالرئیسي فیھا ("عالقة 

ء (أو مؤسستھم القانونیة) و أن أي عالقة مزعومة بین الخبرا
DirecTV "،مستلم حقوق البث للجنة االولمبیة الدولیة" ،

واللجنة  SportAccordتشكل تضارب مصالح بسبب أن 
االولمبیة الدولیة تتمتع ب"عالقة تعاون وطیدة." (الطلب، 

 .)8-5، الصفحة 8 §

وبناء على ھذا الكشف المتأخر عن أدلة جدیدة، یدعي الطالب 
یوما الخاصة بطلبات إعادة النظر یجب أن تمدد. 15مھلة أن 

.) ولكن الطالب ال یفسر كیف 2، الصفحة 5§ (الطلب، 
، 2014مارس  25أصبح فجأة على علم بھذه المعلومات في 

وال یشرح لماذا لم یتمكن من االطالع على المعلومات بشكل 
 معقول في وقت سابق.

ألخیرة والذي یدعي والحدث الوحید الذي حدث في اآلونة ا
الطالب أنھ خلق التضارب المزعوم في المصلحة ھو عقد 

DirecTV 2014فبرایر  7، لكن قد تم توقیع ھذا العقد في ،
أي قبل شھرین تقریبا من إیداع طلب فوري (خمسة أشھر 
تقریبا بعد إصدار الخبراء للقرار). والدلیل اآلخر الوحید 

، وھي TyCقة للطالب حول التضارب المزعوم ھو عال
عالقة عمل تبدو أنھا قدیمة جدا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

و عالقة  DirecTVجمیع أدلة الطالب فیما یتعلق بعقد 
TyC  تقوم على أساس معلومات متاحة للعموم في مواقع

اإلنترنت مثل 'ویكیبیدیا' و' تشامبرز' و'بارتنرز'، والمواقع 
والتي كان من الممكن  الریاضیة العامة على شبكة االنترنت،

 . 2014مارس  25اكتشافھا منذ فترة طویلة قبل 

وألنھ كان من الممكن للطالب أن یصبح على علم بالتضارب 
المزعوم في وقت سابق، اكتشاف الطالب المتأخر من 

یوما.  15المعلومات المتاحة علنا ال یبرر تمدید مھلة 
انظر أیضا، نفس ، و2.5§ (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، 

(إعادة النظر على أساس  2.2§ المصدر في المادة الرابعة، 
الفشل المزعوم في استعراض معلومات جوھریة عیر مناسب 

حیث إن الطالب كان من الممكن أن یقدم، ولكنھ لم یقدم، 
 المعلومات لیدرسھا مجلس اإلدارة).)

 الدلیل "المكتشف حدیثا" ال یدعم إعادة النظر. .أ 

ویشیر الطالب إلى جزءین من الدلیل "المكتشف حدیثا" 
) عقد 1والذي یثبت تضارب مصالح الخبراء المزعوم: (

DirecTV)عالقة 2؛ و (TyC بصرف النظر وبمنأى عن .
بالرأي،  NGPC، وتوافقھا BGCمسألة التوقیت، خلصت 

إلى أن الدلیل "المكتشف حدیثا" الذي یثبت وجود التضارب 
UPمصالح ال یدعم إعادة النظر.المزعوم في ال
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ال یعتبر دلیال كافیا على  DirecTVثانیا، إن عقد  .1
 .التضارب المزعوم في المصالح لیدعم إعادة النظر

لدعم دعواه بأن ھناك "عالقة تجاریة مباشرة" 
بین اللجنة األولمبیة الدولیة والخبراء، یعتمد 

فبرایر  7بتاریخ  DirecTVالطالب على عقد 
شھور فقط من  3، والذي یفید أن: "بعد 2014

إصدار [قرار الخبراء بخصوص اعتراض 
SportAccord حصلت [،Direct TV 

على صفقة واحدة من عمالء الخبراء،]  ،[
مربحة للغایة حیث سعت للحصول على حقوق 
البث التي تغطي أمریكا الالتینیة لدورة االلعاب 

في سوتشي،  2014االولمبیة الشتویة لعام 
األولمبیة الصیفیة في  2016روسیا و ألعاب 

، 8§ ریو دي جانیرو، البرازیل ." (الطلب، 
.) ویقر الطالب بأن "العالقة 7الصفحة 

لمباشرة" المزعومة نشأت بعد أكثر التجاریة ا
من ثالثة أشھر على إصدار قرار الخبراء، ولم 

الذي تأخر  DirecTVیحاول أن یثبت أن عقد 
أثر بطریقة أو بأخرى  2014فبرایر  7إلى 

 .2013أكتوبر  23على قرار الخبراء في 

لم یكن  BGCوباإلضافة إلى ذلك، فإن 
ینایر  8بإمكانھا النظر في ھذه المعلومات في 

، عندما أصدرت قرارھا بشأن طلب 2014
لم یكن قد ُبرم  DirecTV، ألن عقد 13-16
 بعد.

ونتیجة لذلك، فقد فشل الطالب في إثبات أن 
الخبراء أو غرفة التجارة الدولیة قد انتھكوا 

قد  BGCسیاسات إو إجراءات معتمدة أو أن 
استعراض معلومات جوھریة. ولذلك  فشلت في

فإن إعادة النظر لیست مناسبة. (اللوائح 
 .)2§ الداخلیة، المادة الرابعة، 

 ال تدعم إعادة النظر. TyCعالقة  .2

یدعي الطالب أیضا تضاربا للمصالح"مكتشفا 
، 8 §. (الطلب، TyCحدیثا" یقوم على عالقة 

.) وقد ادعى الطالب على 8-7الصفحات. 
ألمریكا الالتینیة  DirecTVالخصوص أن 

، وھي شركة TyCھي المساھم األساسي في 
بث ریاضیة في منطقة أمریكا الالتینیة. (نفس 

ویشیر الطالب .) 7، الصفحة 8§ المصدر، 
ھي "عمیل مھم للمؤسسة  TyCإلى أن 

، وحبث إن  M&M "Bomchilالقانونیة 



. (نفس المصدر) كما یشیر الخبراء شركاء لھا
ھو أیضا  TyCضا إلى أن رئیس الطالب أی

 M&M Bomchilشریك أساسي في 
و"بالتالي شریك عمل لـ[الخبراء]." (نفس 

المصدر) یدعي الطالب تضارب المصالح على 
"لدیھ عالقة تجاریة  TyCأساس زعمھ أن 

طویلة األمد مع اللجنة االولمبیة الدولیة حیث 
مناسبات متتالیة منذ  5أمن حقوق البث في 

"فاز مؤخرا  TyC"، وأن 1996دورة اتالنتا 
بحقوق بث التلفزیون األرجنتیني لدورة االلعاب 

و االلعاب  2010االولمبیة الشتویة بفانكوفر 
، 8§ المصدر، ." (نفس 2012االولمبیة بلندن 

.(مع إضافة المالحظات).) في ھذا 8الصفحة 
الصدد، یدعي الطالب أنھ كان على الخبراء أن 

، وبما أنھم لم یقوموا TyCیكشفوا عن عالقة 
 .ICANNبذلك، فقد تم انتھاك سیاسة وعملیة 

من الدلیل اختیار فرق  3.4.4ینظم القسم 
الخبراء ألغراض إجراءات االعتراض في ھذه 

أن غرفة التجارة  3.4.4یة. ویفید القسم القض
الدولیة سوف "تتبع كل اإلجراءات المعتمدة 

للحصول على مثل ھذه االستقاللیة، بما في ذلك 
إجراءات إیقاف عضو استشاري واستبدالھ 

بسبب االفتقار لالستقاللیة." (دلیل مقدم الطلب، 
) ولذلك، فإن قواعد خبرة غرفة 3.4.4القسم 

یة تنظم أي طعن في استقاللیة التجارة الدول
الخبراء المعینین لتقییم اعتراضات المجتمع. 

ولم یقدم الطالب أي دلیل یدل على أن الخبراء 
فشلوا في اتباع اإلجراءات المعمول بھا في 

غرفة التجارة الدولیة من أجل االستقالل 
والحیاد قبل تعیینھم أو أن غرفة التارة الدولیة 

من الخبراء القیام بذلك. قد فشلت في أن تطلب 
في قرارھا حول الطلب  BGCكما أشارت 

، قدم الخبراء إلى غرفة التجارة 13-16
الدولیة، وإلى األطراف، سیرتھا الذاتیة، 

باإلضافة إلى إعالن القبول والتوفر وبیان عدم 
التحیز واالستقاللیة وفقا لقواعد خبرة غرفة 

فحة. القرار في الص 16-13التجارة الدولیة. (
.) وبناء على ذلك فإن إعادة النظر 12-13

 لیست مناسبة فیما یتعلق بنشاط الخبراء.

إن إعادة النظر غیر مبررة أیضا فیما یتعلق 
في  TyCفي النظر في عالقة  BGCبفشل 

. إن إعادة النظر مناسبة 16-13قرارھا للطلب 
بخصوص "إجراءات وتجمیدات مجلس إدارة 

ICANN رفضھا دون النظر  التي تم قبولھا أو



في المعلومات الجوھریة، إال إذا كان بإمكان 
الطرف الذي قدم الطلب أن یقدم المعلومات 

لینظر فیھا مجلس اإلدارة في وقت اإلجراء أو 
رفضھ، لكنھ لم یقدمھا ." (اللوائح الداخلیة، 

(ب)) (تم إضافة تأكید). كما  2.2§ ، 4المادة 
قدیمة جدا،  TyCنوقش أعاله، یبدو أن عالقة 

والطالب لم یعط أي تفسیر فیما یتعلق بعدم 
تقدیم، أو عدم استطاعتھ أن یقدم، المعلومات 

في الوقت الذي  BGCبشأن العالقة إلى 
 .16 -13في الطلب  BGCنظرت فیھ

 BGCال یعتبر فشل الطالب في تقدیم األدلة ل
في  BGCفشال ل 16-13للنظر في الطلب 

و ما ال یشكل أساسا اعتماد األدلة المادیة وھ
 .16-13إلعادة النظر في الطلب 

 القرار

بالفرصة للنظر في جمیع المواد التي تم تقدیمھا من  NGPCلقد حظیت 
. 10-14ِقبل أصحاب الطلبات أو نیابة عنھم أو ترتبط بأي شكل بالطلب 
 NGPCبعد النظر في جمیع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت 

، والتي ینبغي 10-14واعتمدتھا بخصوص الطلب  BGCتوصیة 
ویمكن االطالع على النص الكامل للتوصیة اعتبارھا جزءا من ھذه الحیثیات. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/UT-30 على

30TUen.pdf-21jun14-sport-recommendation ]PDF،205  كیلو
 بشأن ھذه المسألة. NGPCبایت] وھو مرفق بالمواد المرجعیة لتقدیم 

من المادة الرابعة من  2.16، فإن القسم BGCمن حیث توقیت توصیة 
القرار النھائي أو التوصیة  BGCاللوائح الداخلیة تنص على أن تتخذ 

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

من اللوائح الداخلیة. لتلبیة  2.16یرجى االطالع على المادة الرابعة، الفقرة 
التصرف في موعد  BGCاألجل المحدد في ثالثین یوًما، ینبغي على 

. بسبب استحضار الطالب آللیات مساءلة متعددة 2014ماي  2أقصاه 
تصب في نفس االتجاه، بما في ذلك الشكوى التي أودعھا الطالب لدى 

محقق الشكاوى والطلب الفوري إلعادة النظر، كان من الضروري 
استغراق وقت إضافي لمحقق الشكوى للتشاور مع الطالب وتوضیح أي 

في النظر  BGCنتج عنھ تأخیر  آلیة مساءلة یتوي الطالب متابعتھا، مما
في ھذه المسألة. وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب حجم طلبات إعادة النظر التي 

تم تلقیھا خالل الشھور الماضیة، فإن الفرصة العملیة األولى لتتمكن 
BGC  ولم 2014یونیو  21من اتخاذ إجراء بشأن ھذا الطلب كانت في ،

في وقت أبكر. وفقا لذلك، كان في الطلب  BGCیكن من العملي أن تنظر 
تمت جدولتھ  NGPCأول اجتماع  2014یولیو  18في  NGPCاجتماع 

مع ما یكفي من الوقت لتقییم  10-14بناء على الطلب  BGCبعد إجراء 
 .BGCودراسة توصیة 
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ولن یؤثر  ICANNعلى  BGCوال یوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة 
 نظام اسم النطاق ومرونتھ. سلًبا على األمن النظامي واستقرار

یشار إلى أن ھذا القرار ھو من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال 
 یتطلب إجراء تعلیقات عامة.

  

 وبھذا طلب الرئیس اختتام االجتماع.

 2014سبتمبر  9ُنشر في 
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P en.pdf-08jan14-sport-https://www.icann.org/en/system/files/files/determination ]PDF،184  كیلو

 بایت]
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4
P:(أ) اثنین من ستة أعضاء من المجلس التنفیذي ل لدعم ادعائھ، یقدم الطالب فقطSportAccord  والذین ھم أیضا أعضاء في

مباشرة من قبل ثالثة من  SportAccordثمانیة أعضاء من مجلس  اللجنة األولمبیة الدولیة. و (ب) "یتم تعیین [خـ]مسة من
أصل اتحادات الریاضة األربعة الوحیدة المعترف بھا رسمیا من قبل موقع اللجنة االولمبیة الدولیة على االنترنت." (الطلب، 

 SportAccord االلكتروني ینص على أن یتمتع SportAccord.) ویشیر الطالب أیضا إلى أن موقع 5، الصفحة 8 §
 بـ"عالقة تعاون وثیقة" مع اللجنة األولمبیة الدولیة. (نفس المصدر)
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P en.pdf-02apr14-sport-https://www.icann.org/en/system/files/files/request ]PDF، 866 [كیلو بایت 
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7
P  وعلى الرغم من أن الطالب یطلب فقط إعادة النظر في تعیین غرفة التجارة الدولیة للخبراء، یبدو أیضا أنھ یعترض على رد غرفة

الدولیة لمعلومات الطالب المكتشفة حدیثا، مشیرا إلى أن ممثل الطالب "كتب إلى غرفة التجارة الدولیة في مناسبتین لطلب مسألة التجارة 
 غرفة التجارة الدولیة [الخبیر] "حول تضارب المصالح المزعوم، ولكن غرفة التجارة الدولیة" رفضت القیام بذلك مرارا وتكرارا ."

.) ولكن ،ھذا االدعاء في غیر وقتھ، ولم یبین الطالب أي انتھاك واضح لسیاسة أو إجراء من طرف 5 ، الصفحة8§ (الطلب، 
 غرفة التجارة الدولیة والذي من شأنھ أن یدعم إعادة النظر.
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8
P  أن راجعت وبعدBGC /دعوى إعادة االعتبار، وإذا اختاروا ذلك، فحینئِذ تقدم للمجلسNGPC  توصیة بشأنھا لالعتماد وھو ما یؤثر

كما أنھا توفر وسیلة للمجتمع یضمن من خاللھا أن كالً من فریق العاملین والمجلس  .ICANNباإلیجاب في مساءلة وشفافیة 
 ونظامھا األساسي. ICANNیتصرفان بما یتفق مع سیاسات والئحة 
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 بایت]
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PU  تضارب مصالح الخبراء أرسلھ محقق الشكاوى لمجلس اإلدارة بشأن  2014مارس  31لدعم طلبھ، أحال الطالب على بیان بتاریخ

، 8§ (الطلب،  المزعوم، والذي أعرب فیھ محقق الشكاوى عن قلقھ وأوصى ب"إعادة النظر في االعتراض بتعیین خبراء آخرین."
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.) ومع ذلك، فإن بیان محقق الشكاوى، في حد ذاتھ، ال یدعم إعادة النظر ألنھ ال یشكل إجراء بالنسبة لمجلس 11الصفحة 
على ذلك، فقد تم سحب بیان محقق الشكاوى فیما بعد. على ھذا النحو، سیكون من السابق ألوانھ أن تنظر اإلدارة. وعالوة 

NGPC .في تعلیقات محقق الشكاوى بخصوص التضارب المزعوم في المصالح 
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