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 جدول األعمال الرئیسي .1

 DotConnectAfrica Trust (DCA(ستقلة بین اإلعالن النھائي إلجراءات المراجعة الم أ 
 ICANNو

 2015.07.16.05 – 2015.07.16.01حیثیات القرارین 

  

 جدول األعمال الرئیسي .1
 DotConnectAfricaاإلعالن النھائي إلجراءات المراجعة المستقلة بین  أ 

Trust (DCA) وICANN 

، 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
 .AFRICAعلق بتصرفات أو تراخي مجلس اإلدارة في طلبھ لـ المت

 وحیث إنھ، في اإلعالن، بینت الھیئة ما یلي:

. بناء على ما تقدم، وبعد مراجعة متأنیة للمذكرات التي كتبھا الطرفین، واالستماع إلى شھادة 148
طراف في مختلف الشھود الثالثة [وھم كذا وكذا وكذا]، واالستماع إلى المالحظات الشفویة لأل

المكالمات الجماعیة الھاتفیة وخالل جلسة االستماع الشخصیة في إجراءات المراجعة المستقلة ھذه 
، وأخیًرا وبعد الكثیر من 2015مایو  23و 22والتي تمت في واشنطن العاصمة یومي 

لھیئة أن كل ، تعلن اICANN(ج) من لوائح  11، الفقرة 3المداوالت، وفًقا للمادة الرابعة، القسم 
المتعلق بـ  DCA Trustمن إجراءات وتكاسل مجلس اإلدارة فیما یتعلق بطلب 

.AFRICA gTLD  كانت متعارضة مع عقد التأسیس واللوائح الخاصة بـICANN. 

، ICANN(د) من لوائح  11، الفقرة 3. وعالوة على ذلك، وعمالً بالمادة الرابعة، القسم 149
والسماح بمواصلة  AFRICAgTLD.االمتناع عن تفویض  ICANNتوصي الھیئة أن تواصل 

 الجدیدة. gTLDخالل ما تبقى من عملیة طلب  DCA Trustطلب 

ھو الطرف الفائز في إجراءات المراجعة المستقلة ھذه كما  DCA trust. تعلن الھیئة أن 150
من قانون  11ائح، والمادة من اللو 18، الفقرة 3، وفًقا للمادة الرابعة، القسم ICANNتعلن تحمُّل 

، مجمل تكالیف إجراءات المراجعة المستقلة ICDRمن قواعد  31اإلجراءات التكمیلیة والمادة 
 ھذه ومجمل تكالیف موفر خدمة إجراءات المراجعة المستقلة ھذه المبینة كما یلي:
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 أ) رسوم ونفقات أعضاء الھیئات؛ و
 )؛ وICDRویة المنازعات (ب) رسوم ونفقات اإلدارة، المركز الدولي لتس

ج) رسوم ونفقات أعضاء ھیئة الطوارئ المتكبَّدة فیما یتعلق بطلب اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
 ؛ وICDRالمؤقتة التي تم السعي إلیھا وفًقا لإلجراءات تكمیلیة وقواعد 

ر المرتبطة بجلسات السماع یومي  في واشنطن  2015مایو  23و 22د) رسوم ونفقات المقرِّ
 العاصمة

دوالر أمریكي وإجمالي  4,600ھو   ICDRھـ) نتیجة ما سبق، یكون إجمالي الرسوم اإلداریة لـ
بالكامل،  ICANNوالتي تتحملھا  دوالر أمریكي 403,467.08تعویض أعضاء الھیئة ونفقاتھم 

 دوالر أمریكي. 198,046.04ما مجموعھ  DCA Trustإلى  ICANNولذلك، یجب تدفع 

من اللوائح، یجب أن یتحمل كل  18، الفقرة 3. وفًقا للجملة األخیرة من المادة الرابعة، القسم 151
یجب أیًضا أن یتحمل كل من الطرفین رسوم  نفقاتھ الخاصة. ICANNو DCA Trustمن 

 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. 

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

ینبغي أال یستمر؛ و(ثانًیا) أن  AFRICA.لـ  DCAباإلجماع على أن طلب  GACمشورة 
ICANN مع  قد وقَّعت اتفاقیة تسجیلZA Central Registry  المشار إلیھا فیما بعد)

 .AFRICA") لتشغیل النطاق العلوي لـ ZACRباالختصار "

والخاصة بأن ینظر مجلس اإلدارة في اإلعالن  3.21وحیث إنھ، عمالً بالمادة الرابعة، القسم 
إجراء بشأن  ضمن االجتماع المقبل للمجلس، والذي قرره المجلس على وجھ التحدید من أجل اتخاذ

 ھذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

)، أن المجلس قد راعى اإلعالن بأكملھ، وعزم 2015.07.15.01تقرر بموجب القرار رقم (
 على اتخاذ اإلجراءات التالیة استناًدا إلى ھذه المراعاة:

 ؛ وAFRICA gTLD.في االمتناع عن تفویض  ICANNمواصلة  .1

 gTLDل ما تبقى من عملیة طلب خال DCAباستمرار طلب  ICANNسماح  .2
 الجدیدة على النحو المبین أدناه؛ و

عن تكالیف إجراءات المراجعة المستقلة على النحو  DCAبتعویض  ICANNقیام  .3
 من اإلعالن. 150المبین في الفقرة 

)، أنھ بما أن المجلس لم یتم یتخذ قراًرا نھائًیا في الوقت 2015.07.16.02تقرر بموجب القرار (
ینبغي أن یمضي نحو التعاقد أو التفویض،  AFRICA. لـ DCAلي بشأن ما إذا كان طلب الحا

 .GACھو إجراء غیر متسق مع مشورة  DCAفإن المجلس لم یراعي أن مواصلة تقییم طلب 

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

.AFRICA  من أجل التأكد من أن عملیة التقییم ھذه تسیر وفًقا للعملیة (العملیات) المحددة وذلك



 أسرع وقت ممكن (انظر دلیل المتقدمین بطلبات علىفي 
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb .(لالطالع على العملیات المحددة 

في  GAC )، فیما یتعلق بمشورة إجماع اآلراء لـ2015.07.16.04تقرر بموجب القرار رقم (
ینبغي أال یستمر، وھو ما تم تأكیده في بیان  AFRICA.لـ  DCAبیان بكین الرسمي بأن طلب 

إذا كانت ترغب في صقل ھذه المشورة و/ أو تزوید  GACلندن الرسمي، سیطلب المجلس من 
 الھیئة بمزید من المعلومات حول ھذه المشورة و/ أو إزالة مصادر القلق التي أثیرت في اإلعالن.

 AFRICA.لـ DCA)، أنھ في حال اجتیاز طلب 2015.07.16.05تقرر بموجب القرار رقم (
بنجاح لما تبقى من عملیة التقییم، في ذلك الوقت أو قبلھ، فسینظر المجلس في أي نصیحة أو 

، وسیمضي قدًما حسب الحاجة، بحیث یوازن كل المعلومات GACمعلومات إضافیة وردت من 
؛ GACإذا اضطلع المجلس بأي عمل قد ال یتسق مع مشورة  والظروف المادیة ذات الصلة.

، المادة ICANNفسیتبِّع المجلس العملیات الموضوعة المنصوص علیھا في اللوائح (انظر لوائح 
 ).2.1الحادیة عشرة، القسم 

 2015.07.16.05 – 2015.07.16.01حیثیات القرارین 

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

المراجعة  في إجراءات .ICANNوھو موفر خدمة إجراءات المراجعة المستقلة الذي اختارتھ 
 gTLDالصادر عن لجنة برنامج نطاقات  2013یونیو  4على قرار  DCAالمستقلة، طعنت 

 ، والذي من خاللھ تم تفویض السلطة من المجلسICANN (NGPC)الجدیدة التابعة لمجلس إدارة 
المشورة من اللجنة  NGPCفي ھذا القرار، قبلت  الجدید. gTLDالتخاذ قرارات بشأن برنامج 

  ینبغي أال یستمر. AFRICA.لـ  DCAبأن طلب  ICANN) لـ GACاالستشاریة الحكومیة (

وقد وجدت الھیئة وجھان للقلق  (الھیئة) إعالنھا الختامي. IRP، أصدرت ھیئة 2015یولیو  9في 
قلقة ) كانت الھیئة DCA) :1حول طلب  GACفیما یخص نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ذلك؛  ICANNولم تطلب  GACبتضمین مبرر منطقي وراء نصیحة  GACحیال عدم قیام 
دون إجراء  GACقد اتخذت إجراًء حیال نصیحة  ICANN) عبرت اللجنة عن قلقھا من أن 2و(

ووجدت  .GACالعنایة الواجبة على مستوى الشفافیة والطریقة التي وضعت بھا النصیحة بمعرفة 
والالئحة الداخلیة  ICANNلم یكن متسًقا مع النظام األساسي لـ  ICANNالھیئة أن تصرف 

 بسبب بعض اإلجراءات واإلغفاالت من جانب مجلس اإلدارة.

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

ضة بمسئولیة إجراء مقارنة إجراءات مجلس  لمراجعة مستقلة لھذا القرار أو اإلجراء. الھیئة موفوَّ
ائح، وباإلعالن عما إذا كان مجلس اإلدارة قد اإلدارة المتنازع علیھا مع مواد التأسیس واللو

یجب أن تطبق ھیئة  تصرف دائًما وفق األحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي واللوائح.
 ، والذي یركز على:IRPالمراجعة المستقلة معیاًرا محدًدا للمراجعة على طلب 

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

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

ھل مارس أعضاء مجلس اإلدارة حكًما مستقالً في اتخاذ القرار، ویعتقد أن تكون في  ج 
 مصلحة الشركة بشكل أفضل؟
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مجلس اإلدارة حینئذ مراعاة إعالن في اجتماعھ بعد إصدار الھیئة إلعالنھا النھائي، یجب على 
، فإن المجلس ICANNمن لوائح  3.21وعمالً بالمادة الرابعة، القسم  المقبل (حیثما أمكن ذلك).

) االستمرار في االمتناع عن 1( قد راعى وناقش اإلعالن ویتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل:
خالل ما تبقى من عملیة طلب  DCA) السماح بمواصلة طلب 2؛ (AFRICA gTLD.تفویض 
gTLD ) تعویض 3الجدیدة؛ (DCA  عن تكالیف إجراءات المراجعة المستقلة على النحو المبین

  من اإلعالن. 150في الفقرة 

 GACویحاول التأكد مما إذا كانت  GACباإلضافة إلى ذلك، سیتواصل مجلس اإلدارة مع 
و/ أو یزود الھیئة بمزید  AFRICA. الذي یخص DCAترغب في صقل مشورتھا بشأن طلب 

سیراعي  من المعلومات حول ھذه المشورة و/ أو إزالة مصادر القلق التي أثیرت في اإلعالن.
تقدیمھ، والمضي فیھ قدًما حسب الحاجة، مما یحقق توازن كل  GACالمجلس أي رد قد تختار 

مل قد ال یتسق مع مشورة إذا اضطلع المجلس بأي ع المعلومات والظروف المادیة ذات الصلة.
GAC.وفًقا لما تتطلبھ اللوائح  ؛ سیتبِّع المجلس العملیات الموضوعة المنصوص علیھا في اللوائح

، یجب علیھ إبالغ GACالداخلیة، إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال یتوافق مع مشورة لجنة 
ومجلس  GACوسوف یتعین على لجنة  وتوضیح أسباب عدم مراعاة المشورة. GACلجنة 

إذا تعذر التوصل إلى حل، سوف یذكر  اإلدارة التعاون بحسن نیة إلیجاد حل مقبول من الطرفین.
 .GACمجلس اإلدارة في قراره النھائي سبب عدم تتبع مشورة لجنة 

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

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

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

والتي  ICANNإجراءات المراجعة المستقلة ھي آلیة مساءلة متكاملة مقدمة من  .4
یراعي المجلس أن تكون المبادئ الواردة  تساعد نموذج أصحاب المصلحة المتعددین.

ھي الضمانات األساسیة لضمان أن یظل  ICANNمة من في آلیات المساءلة المقد
فعاالً، وتحقق  ICANNنموذج أصحاب المصلحة المتعددین التصاعدي المقدم من 

ICANN .وقد راعى المجلس بعنایة اإلعالن،  والیتھا التي تتسم بالمساءلة والشفافیة
إلى ما یلي  وعند اتخاذ إجراءه، نظر مجلس اإلدارة، وكذلك الھیئة، بعین االعتبار

 فیما یتعلق بعملیة المراجعة مستقلة والتزاماتھا بالمساءلة والشفافیة:

 ICANN  ملزمة بمواد نظامھا األساسي للتصرف بحیادیة ونزاھة
 .)94 ودون تمییز، ومن أجل تمكین المنافسة. (اإلعالن

 ICANN  ملزمة أیًضا بلوائحھا لتتصرف وتتخذ القرارات "بصورة
 .)95 وبقدر من التكامل والنزاھة". (اإلعالن محایدة وموضوعیة،

 على النحو المبین في المادة الرابعة (المساءلة والمراجعة) ضمن لوائح 
ICANN مسؤولة  -، خالل تنفیذھا لمھمتھا المنصوص علیھا بھذه اللوائح

 مام المجتمع عن العمل بطریقة تتماشى وھذه اللوائح، ومع مراعاة القیمأ
 .)97 (اإلعالن المادة األولى من اللوائح. علیھا في األساسیة المنصوص

التي تمارس  ZA Central Registry NPCاتفاقیة تسجیل مع  ICANNوقَّعت  .5
ل لـ  Registry.Africa (ZACR)أعمالھا التجاریة بصفتھا  والتي بموجبھا یخوَّ

ZACR  بتشغیل النطاق العلوي لـAFRICA.  بإمكان وسیظل بإمكان األطراف



من خالل التقییم  DCAالمتضررة من ھذه القرارات، الطعن أو التشكیك في طلب 
 والعملیات األخرى.

 gTLDراعى المجلس العملیات التي طورھا المجتمع في دلیل المتقدمین بطلبات لـ  .6
تقدیم المشورة في مجال  GACمن الدلیل، یجوز لـ  3.1وفًقا للقسم  الجدیدة (الدلیل).
بشأن أي طلب، والذي یجب أن یراعیھ  ICANNإلى مجلس إدارة السیاسات العامة 

باإلجماع بعدم  GACبأن قرار  ICANNمشورة إلى  GACعندما تقدم  المجلس.
مواصلة طلب معین، "سیؤدي إلى خلق افتراض قوي بعدم موافقة مجلس إدارة 

ICANN ."في بیان  على الطلبGAC  أبریل  11الرسمي في بكین الصادر في
أنھا توصلت لتوافق في اآلراء بشأن مشورة اعتراض  GAC أوضحت ،2013
GAC  بشأن طلب.AFRICA  وھو ما یثیر افتراًضا 42560-1165-1رقم ،

باإلضافة  علیھ.بأن ھذا الطلب ال ینبغي الموافقة  ICANNقوًیا لدى مجلس إدارة 
 GAC أوضحتبلندن،  2014یونیو  25إلى ذلك، في بیانھا الرسمي الصادر في 

نصیحة  GACالجدیدة، قدمت  gTLDأنھ "اتساًقا مع دلیل مقدم الطلب لنطاقات 
بأن طلب  2013أبریل  11بیان الصادر في إجماع تم التعبیر عنھا في ال
DotConnect Africa ) أوDCA لنطاق أفریقیا یجب  42560-1165-1) رقم

الجدیدة  gTLDمن لجنة برنامج  2013بقرار یونیو  GACوترحب  أن یتواصل.
 حول ھذا الطلب". GACلقبول نصیحة 

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

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

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

، حصل المجلس GACوعالوة على ذلك، باإلضافة إلى مشورة  .GACإضافیة من 
في االعتبار  NGPCعلى ھذه المشورة، والتي وضعتھا  DCAأیًضا على رد من 
وبصرف النظر عن الدلیل، اقترحت الھیئة ". . . أن  .GACقبل قبول مشورة 

GAC  ؛ و . .كانت 104اتخذت قرارھا دون تقدیم أي مبررات . . ". (اإلعالن(
، وكحد أدنى، أن یحقق في المسألة قبل ICANNالھیئة تتوقع من مجلس إدارة 

 .)113." (اإلعالن DCA Trustرفض طلب 

من الدلیل، والذي یشترط بأنھ "یتحمل مجلس إدارة  5.1المجلس القسم  راعى .7
ICANN  المسؤولیة الكاملة عن برنامجgTLD  الجدید. ویحتفظ مجلس اإلدارة

الجدید لتحدید ما إذا كانت الموافقة  gTLDبالحق في النظر بشكل منفرد في طلب 
نائیة، یجوز لمجلس علیھ ستكون في مصلحة مجتمع اإلنترنت. وبموجب ظروف استث

بشكل منفرد. على سبیل المثال، یحق لمجلس اإلدارة  gTLDاإلدارة النظر في طلب 
جدیدة أو استخدام  gTLDsحول  GACالنظر بشكل فردي بطلب نتیجة لمشورة 

 ". ICANNآلیة محاسبة لـ

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

من خالل تطبیق إجراءات موثقة بالطریقة  AFRICA.لـ  DCAعلى اتخاذ قرار بشأن طلب 
ة آلیات المساءلة األكثر شفافیة وحیادیة وموضوعیة قدر اإلمكان، مع التأكید أیًضا على أھمی

لعملیات المراجعة  DCAإن إتمام تقییم الطلب سیسمح بخضوع طلب  .ICANNالمقدمة من 
 .GACاآلخرین، وبعدم تعاُرضھ مع مشورة  gTLDنفسھا التي یخضع لھا مقدمي طلبات 

 ICANNوعالوة على ذلك، سیؤدي إتمام التقییم إلى تقدیم المعلومات اإلضافیة ذات صلة إلى 

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


ینبغي  AFRICA.لـ DCAا في االعتبار كجزء من أي قرار نھائي بشأن ما إذا كان طلب لتأخذھ
  أن یستمر أو ال بعد التقییم األولي.

عند اتخاذ ھذا القرار والذي یتمثل في أن استئناف عملیة  ICANNسیكون ھناك تأثیر مالي على 
لتكلفة كانت متوقعة في سیؤدي إلى تكلفة إضافیة، ولكن تلك ا AFRICA.لـ  DCAتقییم طلب 

یوجھ مجلس اإلدارة الرئیس والمدیر التنفیذي بإعادة  رسوم الطلب التي تم الحصول علیھا بالفعل.
بأسرع وقت ممكن، وتشجیع بشدة أي من موفري الخدمة  DCAاالنخراط في عملیات تقییم طلب 

والتحلیل أیًضا للتصرف  الجدید gTLDالخارجیین المكلفین بإجراء التقییمات ذات الصلة ببرنامج 
 بأسرع وقت ممكن في استخالص تقییماتھا وفًقا للعملیات واإلجراءات المحددة في الدلیل.

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

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

 ) ،2011أكتوبر  27بیان داكار الرسمي (
)https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037 
-/Communique%20Dakar%20

%2027%20October%202011.pdf?version=1&modificationD
ate=1323819889000&api=v2( 

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

en.pdf-08mar12-ibrahim-to-crocker( 

  البیان الرسمي لالتحاد األفریقي
)-nionu-https://www.icann.org/resources/files/african

en-21-10-2011-communique( 

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

applicationstatus/applicationdetails:downloadapplicatresult/
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 ،(
العلوي العام الجدید طلبات نطاق المستوى

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

 ) معالجة طلبات ) 2012یولیو  27خطاب من ستیفین كروكر إلى ھیذر درایدن
 الجدیدة العام العلوي المستوى نطاقات

)http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ 
en.pdf-27jul12-dryden-to-crocker( 
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 :تنزانیا 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/271

-TZ-31927/Africa
modificationDate=13534529842560.pdf?version=1&

2000&api=v2 

  ردDCA  على تحذیرGAC  المبكر
)-http://www.dotconnectafrica.org/wp
-GAC-ICANN-the-to-sponsecontent/uploads/2012/12/Re
-Application-.Africa-the-against-Advice-Warning-Early

Trust.pdf-DotConnectAfrica-by-Submitted( 

 بیان GAC 2013 بكین (أبریل في الرسمي (
)-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac

en.pdf-11apr13-board-to( 

  ردDCA  على مشورةGAC  في بیان بیكین الرسمي
)http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/ 

en.pdf-42560-1165-1-response-advice-23may13/gac( 

  قرارNGPC 2014.06.04رقم.NG01 
-ww.icann.org/resources/boardhttps://w(

en#1.a-04-06-2013-gtld-new-material/resolutions( 

  سجل نتائجNGPC  وفًقا لمشورة عدم الحمایة في بیان  1رقمGAC  الرسمي في
) 2013یونیو  4بكین (

)-https://www.icann.org/en/groups/board/documents/new
en.pdf-04jun13-1-annex-resolution-gtld( 

  طلب إعادةDCA Trust  والمرفقات  4-13رقم
)https://www.icann.org/en/groups/board/governance/ 

en.pdf-19jun13-trust-dca-4/request-reconsideration/13( 

  توصیةBGC  14-13حول طلب النظر رقم 
)https://www.icann.org/en/groups/board/governance/ 
-01aug13-trust-dca-4/recommendation-reconsideration/13

en.pdf( 

  توصیةBGC لخاصة بتبني إجراء اNGPC  4-13حول طلب النظر رقم 
)https://www.icann.org/en/groups/board/documents/ 

en.htm#1.c-13aug13-gtld-new-resolutions( 

  بیانGAC ) 2014یونیو  25الرسمي في لندن (
)https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ 

en.pdf-25jun14-board-to-gac( 
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  ردDCA  على مشورةGAC سمي في بیان لندن الر
)http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/ 

42560.pdf-1165-1-response-advice-11aug14/gac( 

  قرارNGPC 2014.09.08رقم.NG02 
-https://www.icann.org/resources/board(

1.b -en -08-09-2014-gtld-new-material/resolutions( 

  سجل نتائجNGPC -  مشورةGAC  ،لندن، سنغافورة، بوینس آیرس، دیربان)
) 2014سبتمبر  8إلجراءات والتحدیثات (اعتباًرا من بكین): 

)-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions
en.pdf-08sep14-1-annex-gtld-new( 

  :اجتماع خطاب من ستیف كروكر إلى ھیذر درایدن، ردNGPC  سبتمبر  8في
2014 )https://www.icann.org/en/system/files/ 

en.pdf-10sep14-dryden-to-ndence/crockercorrespo( 

  جمیع الملخصات واإلعالنات والوثائق الداعمة التي قدمتھاDCA Trust 
 DCA Trustفي إجراء المراجعة المستقلة بین  ICANNو
v-icann.org/resources/pages/dcahttps://www.( ICANN-و

en-11-12-2013-icann( 

 ) اإلعالن النھائي )، رد: 2015یولیو  13خطاب من أكرم عطا هللا إلى نیل دونداس
 DotConnectAfrica Trust (DCA)في إجراء المراجعة المستقلة لـ 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/atal(
en.pdf-13jul15-dundas-to-lah( 

 ) رد: 2015یولیو  14خطاب من دكتور إلھام م.أ. إبراھیم إلى ستیف كروكر ،(
المرتبطة بـ  ICANNو DCAتوصیة ھیئة المراجعة المستقلة بشأن القضیة بین 

Dot Africa gTLD 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ibra(

en.pdf-14jul15-crocker-to-him( 

 ) رد )، رد: 2015یولیو  15خطاب من الكي مازیلیال إلى ستیف كروكرZACR 
على اإلعالن النھائي لعملیة المراجعة المستقلة 

)https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ 
en.pdf-15jul15-crocker-to-masilela( 

 ُیَشار إلى أن ھذا اإلجراء یمثل وظیفة إداریة ھیكلیة وال یتطلب تعلیقات عامة.
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