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 جدول األعمال الرئیسي: .1

 إطار إدارة وجود تضارب األسماء .أ 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 dot Sport Limitedشركة  ،14-10طلب إعادة النظر رقم  .ب 

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

ICANN  لھذا القرار والموافقة على اعتراضSportAccord  لطلب مقدم الطلب
SPORTS) الستشاري ) تعیین المركز الدولي للخبرة لغرفة التجارة الدولیة للعضو ا2.؛

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

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

 
برفض الطلب ألن صاحب الطلب لم یحدد أساساً مناسباً إلعادة  BGCحیث أوصت 

 معھا في الرأي. NGPCالنظر، كما تتفق 
 

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

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

 NG01.2014.07.18حیثیات القرار 

 موجز مختصر .1
 

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

أسباب أخرى، فإن فریق الخبراء ("الخبراء" أو "الفریق") انتھك بوضوح السیاسة أو 
، رفضت 2014ینایر  8العملیة بعدم الكشف عن معلومات جوھریة ذات الصلة بتعیینھ.في 

BGC  حیث وجدت، من بین أمور أخرى، أن الطالب لم یقدم أي دلیل 13-16الطلب ،
ن الخبراء قد فشلوا في اتباع اإلجراءات المعمول بھا من طرف لجنة غرفة یدل على أ

 التجارة الدولیة بخصوص االستقاللیة والحیاد.
 

، 2014مارس  25یدعي الطالب اآلن، في طلب إعادة النظر الثاني لفس المسألة، أنھ في 
ھ التحدید، اكتشف أدلة إضافیة على وجود تضارب في المصالح بالنسبة للخبراء.وعلى وج

یدعي الطالب أنھ اكتشف مؤخرا أنھ لدى الخبراء اآلن، وكان لدیھم في السابق، عالقات 

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


 المعتمدة NGPCقرارات 
 2014یولیو  18

 9من  3صفحة 
 

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

 
في  10-14.أوال، الطلب في غیر وقتھ.یطعن الطلب ادعاءات الطالب غیر مدعومة

، ولكن لم 2014ینایر  13إجراءات مجلس اإلدارة والطاقم التي تم العمل بھا خالل أو قبل 
یوما بعد أجل تقدیم طلب إعادة النظر.في  15، أي 2014أبریل  2یتم التوصل بھ إال في 

ناسب ألن الطالب اكتشف مؤخرا حین أن الطالب یدعي أن طلب إعادة النظر الثاني ھذا م
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 والمتعلقة بالتضارب 

رفض  أوصت بضرورة BGCالمزعوم في المصالح ال تدعم إعادة النظر.ومن ثم، فإن 
 .NGPC.ووافقت 10-14الطلب 

 
 الحقائق  .2

 
 حقائق أساسیة ذات صلة .أ 

 
 SPORTS.ل SportAccord("الطالب") و  dot Sport Limitedقدمت كل من 

 وھما في نفس مجموعة التنافس. 
 

اعتراضا مجتمعیا ("اعتراض") ضد  SportAccord، أودعت 2013مارس  13في 
من جانب جزء كبیر من  gTLDطلب الطالب، مؤكدة أنھ ثمة "معارضة كبیرة ضد طلب 

بشكل صریح أو ضمني".(دلیل مقدم الطلب  gTLDالمجتمع الذي یمكن أن تستھدفھ سلسلة 
الجدیدة  gTLD: إجراءات حل نزاعات نطاقات 3.2.1§ ("دلیل اإلرشادات")، 

 ھـ.) 2ت")، المادة ("اإلجراءا
 

، عینت غرفة التجارة الدولیة د.غیدو سانتیاغو تاویل في منصب 2013یولیو  29في 
نوفمبر  23.في SportAccordالخبیر ("الخبراء" أو "فریق") للنظر في اعتراض 

 .1("قرار خبیر") SportAccord، توصلت اللجنة إلى "قرار خبیراء" لصالح 2013
 

، بغرض إعادة النظر في قرار 162-13أودع الطالب الطلب ، 2013نوفمبر  8في 
 ICANNالخبیر، مدعیا أن الفریق قام بتطبیق معاییر خاطئة في انتھاك سیاسة أو عملیة 

كما أن الخبراء فشلوا في الكشف عن المعلومات الجوھریة ذات الصلة بتعیینھم في انتھاك 
") BGCفضت لجنة حوكمة المجلس ("، ر2014ینایر  8للسیاسة أو العملیة القائمة.في 

 .163-13الطلب 

en.pdf-08nov13-1-sport-annex-https://www.icann.org/en/system/files/files/request1 

en.pdf-08nov13-ports-https://www.icann.org/en/system/files/files/request2 

en.pdf-08jan14-sport-https://www.icann.org/en/system/files/files/determination3 

                                            

https://www.icann.org/en/system/files/files/request-annex-sport-1-08nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-08nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-sport-08jan14-en.pdf
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، زعم الطالب اكتشاف حقائق إضافیة بشأن عالقة تجاریة مزعومة 2014مارس  25في 

، وھو الكیان الذي یدعي الطالب أنھ ("IOC")بین الخبراء واللجنة األولمبیة الدولیة 
، الصفحة 8 §(الطلب،  SportAccord.4بإمكانھ[ھم] "السیطرة بنحو فعال" على 

) اكتسب واحد من عمالء i.)وعلى وجھ الخصوص، یدعي الطالب أّنھ اكتشف ما یلي:(5
فبرایر  7، حقوق بث األولمبیات من اللجنة األولمبیة الدولیة فيDirecTVالخبراء، 

-13المتعلق بالطلب  BGC(ولكن فقط بعد أن تم إصدار قرار الخبراء وقرار  2014
 Torneos yمؤسسة خبراء القانون ھو رئیس ) والشریك في ii). و (16

Competencias S.A.) أو ،“TyC” وھي شركة لھا تاریخ في تأمین حقوق البث (
وقد أرسل  5ألمریكا الالتینیة ھي المساھم الرئیسي فیھا. DirecTVاالولمبیة وحیث إن 

 الطالب تلك المعلومات إلى محقق الشكاوى، والذي قدم لھ شكوى.
 

، أصدر محقق الشكاوى مشروع قرار عن شكوى الطالب، والتي تم 2014مارس 31في 
 سحبھا في وقت الحق إلى حین التشاور مع األطراف األخرى ذات الصلة.

 
) 1یطلب فیھ إعادة النظر فیما یلي:(106-14، قدم الطالب الطلب 2014أبریل  2في 

ن غرفة التجارة ) تعیی3لھ؛ و ( ICANN) قرار الخبراء وقبول 2. (16-13رفض الطلب 
 7الدولیة للخبراء.

 
، فإن شكوى مودعة ICANNمن لوائح  2وكما ھو معلوم حسب المادة الخامسة، القسم 

لدى محقق الشكاوى ال یمكن أن تُتابع بینما تجري في نفس الوقت آلیة مساءلة أخرى متعلقة 
حول ما إذا أنھ طلب تأكیدا من الطالب  ICANNوحیث أبلغ محقق الشكاوى  ،بنفس األمر

كان على علم بتوجیھات ھذه اللوائح وسأل عن الشكل الذي یرید الطالب أن یواصل بھ.وقد 
أو في وقت قریب بأن الطالب أكد أنھ كان على  2014ماي  13في  ICANNتوصلت 

علم تام بأحكام ھذه اللوائح وأنھ یود مواصلة طلب إعادة النظر ھذا بدال من طلب محقق 
 الشكاوى.

والذین ھم أیضا أعضاء في اللجنة  SportAccordالمجلس التنفیذي ل) اثنین من ستة أعضاء من ألدعم ادعائھ، یقدم الطالب فقط:( 4
مباشرة من قبل ثالثة من أصل اتحادات  SportAccord) "یتم تعیین [خـ]مسة من ثمانیة أعضاء من مجلس باألولمبیة الدولیة. و (

.)ویشیر 5، الصفحة 8§ ى االنترنت."(الطلب، الریاضة األربعة الوحیدة المعترف بھا رسمیا من قبل موقع اللجنة االولمبیة الدولیة عل
بـ"عالقة تعاون وثیقة" مع اللجنة األولمبیة  SportAccordااللكتروني ینص على أن یتمتع  SportAccordالطالب أیضا إلى أن موقع 

 الدولیة.(نفس المصدر)

en.pdf-02apr14-sport-https://www.icann.org/en/system/files/files/request5 

en.pdf-02apr14-sport-https://www.icann.org/en/system/files/files/request6 
وعلى الرغم من أن الطالب یطلب فقط إعادة النظر في تعیین غرفة التجارة الدولیة للخبراء، یبدو أیضا أنھ یعترض على رد غرفة  7

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

.)ولكن ھذا االدعاء في غیر وقتھ، ولم یبین الطالب أي انتھاك واضح لسیاسة أو إجراء من طرف غرفة التجارة الدولیة 5، الصفحة 8§ 
 عادة النظر.والذي من شأنھ أن یدعم إ
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 ت مقدم الطلبادعاءا .ب 

 
فشلت في استعراض المعلومات  BGCقدم المطالب ثالثة ادعاءات.أوال، یدعي الطالب أن 

، وخصوصا المعلومات التي ُزعم اكتشافھا حدیثا بشأن 16-13الجوھریة في رفض الطلب 
تضارب مصالح الخبراء المزعوم.ثانیا، یدعي الطالب أن الخبراء قد انتھكوا سیاسة وعملیة 

ICANN  من خالل عدم الكشف عن التضارب المزعوم في المصالح.ثالثا، یدعي الطالب
 في تعیین الخبراء. ICANNأن غرفة التجارة الدولیة انتھكت سیاسة وعملیة 

 
 القضایا .3

 
 وفیما یلي القضایا التي سیعاد فیھا النظر:

 
إذا ما قام مجلس اإلدارة باستعراض المعلومات الجوھریة في رفض الطلب  )1

، وخصوصا المعلومات التي ُزعم اكتشافھا حدیثا بشأن تضارب مصالح 13-16
 الخبراء المزعوم؛

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

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

 الصلة بالنسبة لتقییم طلبات تقییم إعادة النظر  المعاییر ذات .4
 

لجنة حوكمة مجلس اإلدارة لتقییم وتقدیم توصیات إلى مجلس اإلدارة  ICANNتدعو لوائح 
من اللوائح.لقد  2بخصوص طلبات إعادة النظر.یرجى االطالع على المادة الرابعة، الفقرة 

قبل مجلس اإلدارة في ھذه  ، بموجب الصالحیات الممنوحة لھا منNGPCراجعت لجنة 
 10-14بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم  BGCالحالة، ونظرت بدقة في توصیة 

 8ووجدت أن التحلیل صحیح.
 
 
 
 
 

 التحلیل والحیثیات .5
 

توصیة بشأنھا لالعتماد وھو ما یؤثر  NGPCدعوى إعادة النظر، وإذا اختاروا ذلك، فحینئِذ تقدم للمجلس/ BGCوبعد أن راجعت 8
.كما أنھا توفر وسیلة للمجتمع یضمن من خاللھا أن كالً من فریق العاملین والمجلس یتصرفان بما ICANNباإلیجاب في مساءلة وشفافیة 

 ونظامھا األساسي. ICANNیتفق مع سیاسات والئحة 
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 الطلب في غیر وقتھ. .أ 
 
غیر  يف 14-10معھا بالرأي، بأن طلب إعادة النظر  NGPC، وتتفق BGCخلصت 

یوما من "التاریخ  15وقتھ وال یدعم االعتراض.یجب تقدیم طلبات إعادة النظر في غضون 
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 

قد أصبح على علم، بالطعن في إجراء الطاقم."(اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، المعقول أنھ 
یولیو  29) تعیین الخبراء، الذي حدث في 1.)یطلب الطالب إعادة النظر فیما یلي:(2.5§ 

 BGC) قرار 3؛ و(2013أكتوبر  23) قرار الخبراء، الذي تم إصداره في 2؛ (2013
وتعلبقھ في  2014ینایر  8، الذي تم إصداره في 16 -13حول إعادة النظر في الطلب 

 .2014ینایر  13
 

) بعد 1، وھو كالتالي:(2014أبریل  2، مع ذلك، في 109-14تم تلقي طلب إعادة النظر 
) بعد قرابة ستة أشھر من إصدار قرار 2أكثر من ستة أشھر على تعیین الخبراء؛ (

 .16-13حول الطلب  BGC) قرابة ثالثة أشھر بعد قرار 3الخبراء؛ و (
 

) قد حصل واحد 1على أنھ:( 2014مارس  25یدعي الطالب أنھ اكتشف دلیال جدیدا في 
، على حقوق البث لألولمبیات من اللجنة األولمبیة الدولیة DirecTVمن عمالء الخبراء، 

) أن شریكا في 2؛ و (("DirecTV دقع")بعد إصدار قرار الخبراء  2014فبرایر  7في
، وھي شركة لھا تاریخ في تأمین حقوق البث TyCبراء القانون ھو رئیس شركة خ

ألمریكا الالتینیة ھي المساھم الرئیسي فیھا  DirecTVاالولمبیة وحیث إن 
باختصار، یشیر الطالب إلى أن أي عالقة مزعومة بین الخبراء (أو ").TyC ("عالقة

ة االولمبیة الدولیة،" تشكل ، "مستلم حقوق البث للجنDirecTVمؤسستھم القانونیة) و
واللجنة االولمبیة الدولیة تتمتع ب"عالقة  SportAccordتضارب مصالح بسبب أن 

 .) 8-5، الصفحة 8 §تعاون وطیدة."(الطلب، 
 

یوما الخاصة 15وبناء على ھذا الكشف المتأخر عن أدلة جدیدة، یدعي الطالب أن مھلة 
.)ولكن الطالب ال یفسر كیف 2، الصفحة 5§ بطلبات إعادة النظر یجب أن تمدد.(الطلب، 

، وال یشرح لماذا لم یتمكن من 2014مارس  25أصبح فجأة على علم بھذه المعلومات في 
 االطالع على المعلومات بشكل معقول في وقت سابق. 

 
والحدث الوحید الذي حدث في اآلونة األخیرة والذي یدعي الطالب أنھ خلق التضارب 

فبرایر  7، لكن قد تم توقیع ھذا العقد في DirecTVة ھو عقد المزعوم في المصلح
، أي قبل شھرین تقریبا من إیداع طلب فوري (خمسة أشھر تقریبا بعد إصدار 2014

، TyCالخبراء للقرار).والدلیل اآلخر الوحید للطالب حول التضارب المزعوم ھو عالقة 
ك، فإن جمیع أدلة الطالب فیما یتعلق وھي عالقة عمل تبدو أنھا قدیمة جدا.وباإلضافة إلى ذل

en.pdf-02apr14-sport-https://www.icann.org/en/system/files/files/request9 
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تقوم على أساس معلومات متاحة للعموم في مواقع  TyCوعالقة  DirecTVبعقد 
اإلنترنت مثل 'ویكیبیدیا' و' تشامبرز' و'بارتنرز'، والمواقع الریاضیة العامة على شبكة 

 . 2014مارس  25االنترنت، والتي كان من الممكن اكتشافھا منذ فترة طویلة قبل 
 

مزعوم في وقت سابق، وألنھ كان من الممكن للطالب أن یصبح على علم بالتضارب ال
یوما.(اللوائح  15اكتشاف الطالب المتأخر من المعلومات المتاحة علنا ال یبرر تمدید مھلة 

 2.2§ ، وانظر أیضا، نفس المصدر في المادة الرابعة، 2.5§ الداخلیة، المادة الرابعة، 
(إعادة النظر على أساس 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. .ب 

 
ویشیر الطالب إلى جزءین من الدلیل "المكتشف حدیثا" والذي یثبت تضارب مصالح 

.بصرف النظر وبمنأى عن TyC) عالقة 2؛ و(DirecTV) عقد 1الخبراء المزعوم:(
بالرأي، إلى أن الدلیل "المكتشف  NGPC، وتوافقھا BGCمسألة التوقیت، خلصت 

 10حدیثا" الذي یثبت وجود التضارب المزعوم في المصالح ال یدعم إعادة النظر.
 

ال یعتبر دلیال كافیا على التضارب المزعوم  DirecTVثانیا، إن عقد   .1
 .في المصالح لیدعم إعادة النظر

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

شھور فقط  3، والذي یفید أن:"بعد 2014فبرایر  7بتاریخ  DirecTVالطالب على عقد 
 Direct TV،] حصلتSportAccordمن إصدار [قرار الخبراء بخصوص اعتراض 

على صفقة مربحة للغایة حیث سعت للحصول على حقوق [،واحدة من عمالء الخبراء،] 
في سوتشي،  2014البث التي تغطي أمریكا الالتینیة لدورة االلعاب االولمبیة الشتویة لعام 

، 8§ األولمبیة الصیفیة في ریو دي جانیرو، البرازیل ."(الطلب،  2016روسیا و ألعاب 
باشرة" المزعومة نشأت بعد أكثر من .)ویقر الطالب بأن "العالقة التجاریة الم7الصفحة 

الذي تأخر  DirecTVثالثة أشھر على إصدار قرار الخبراء، ولم یحاول أن یثبت أن عقد 
 .2013أكتوبر  23أثر بطریقة أو بأخرى على قرار الخبراء في  2014فبرایر  7إلى 

 
 ،2014ینایر  8لم یكن بإمكانھا النظر في ھذه المعلومات في  BGCوباإلضافة إلى ذلك، فإن 

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

أرسلھ محقق الشكاوى لمجلس اإلدارة بشأن تضارب مصالح الخبراء  2014مارس  31لدعم طلبھ، أحال الطالب على بیان بتاریخ  10
، الصفحة 8§ عتراض بتعیین خبراء آخرین."(الطلب، المزعوم، والذي أعرب فیھ محقق الشكاوى عن قلقھ وأوصى ب"إعادة النظر في اال

.)ومع ذلك، فإن بیان محقق الشكاوى، في حد ذاتھ، ال یدعم إعادة النظر ألنھ ال یشكل إجراء بالنسبة لمجلس اإلدارة.وعالوة على ذلك، 11
في تعلیقات محقق الشكاوى  NGPCفقد تم سحب بیان محقق الشكاوى فیما بعد.على ھذا النحو، سیكون من السابق ألوانھ أن تنظر 

 بخصوص التضارب المزعوم في المصالح.
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ونتیجة لذلك، فقد فشل الطالب في إثبات أن الخبراء أو غرفة التجارة الدولیة قد انتھكوا 
ي استعراض معلومات قد فشلت ف BGCسیاسات إو إجراءات معتمدة أو أن 

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

 ال تدعم إعادة النظر. TyCعالقة  .2
 

، 8 §، .(الطلبTyCیدعي الطالب أیضا تضاربا للمصالح"مكتشفا حدیثا" یقوم على عالقة 
ألمریكا الالتینیة ھي  DirecTV.)وقد ادعى الطالب على الخصوص أن 8-7الصفحات. 

، وھي شركة بث ریاضیة في منطقة أمریكا الالتینیة.(نفس TyCالمساھم األساسي في 
ھي "عمیل مھم للمؤسسة  TyC.)ویشیر الطالب إلى أن 7، الصفحة 8§ المصدر، 
وحبث إن الخبراء شركاء لھا.(نفس المصدر)كما یشیر  ،M&M Bomchil"القانونیة 

و"بالتالي  M&M Bomchilھو أیضا شریك أساسي في TyCأن رئیس  الطالب أیضا إلى
شریك عمل لـ[الخبراء]."(نفس المصدر)یدعي الطالب تضارب المصالح على أساس زعمھ 

"لدیھ عالقة تجاریة طویلة األمد مع اللجنة االولمبیة الدولیة حیث أمن حقوق البث  TyCأن 
"فاز مؤخرا بحقوق بث  TyC"، وأن 1996مناسبات متتالیة منذ دورة اتالنتا  5في 

وااللعاب االولمبیة  2010التلفزیون األرجنتیني لدورة االلعاب االولمبیة الشتویة بفانكوفر 
.(مع إضافة المالحظات).)في ھذا الصدد، 8، الصفحة 8§ ."(نفس المصدر، 2012بلندن 

، وبما أنھم لم یقوموا بذلك، TyCیدعي الطالب أنھ كان على الخبراء أن یكشفوا عن عالقة 
 .ICANNفقد تم انتھاك سیاسة وعملیة 

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

أن غرفة التجارة الدولیة سوف "تتبع كل اإلجراءات المعتمدة  3.4.4القضیة.ویفید القسم 
في ذلك إجراءات إیقاف عضو استشاري واستبدالھ  للحصول على مثل ھذه االستقاللیة، بما

)ولذلك، فإن قواعد خبرة غرفة 3.4.4بسبب االفتقار لالستقاللیة."(دلیل مقدم الطلب، القسم 
ولم  التجارة الدولیة تنظم أي طعن في استقاللیة الخبراء المعینین لتقییم اعتراضات المجتمع.

لوا في اتباع اإلجراءات المعمول بھا في یقدم الطالب أي دلیل یدل على أن الخبراء فش
ارة الدولیة قد جغرفة التجارة الدولیة من أجل االستقالل والحیاد قبل تعیینھم أو أن غرفة الت

في قرارھا حول الطلب  BGCكما أشارت  فشلت في أن تطلب من الخبراء القیام بذلك.
األطراف، سیرتھا الذاتیة،  قدم الخبراء إلى غرفة التجارة الدولیة، وإلىأنھ قد ، 13-16

باإلضافة إلى إعالن القبول والتوفر وبیان عدم التحیز واالستقاللیة وفقا لقواعد خبرة غرفة 
.)وبناء على ذلك فإن إعادة النظر 13-12القرار في الصفحة.  16-13التجارة الدولیة.(

 لیست مناسبة فیما یتعلق بنشاط الخبراء.
 

في  TyCفي النظر في عالقة  BGCإن إعادة النظر غیر مبررة أیضا فیما یتعلق بفشل 
.إن إعادة النظر مناسبة بخصوص "إجراءات وتجمیدات مجلس 16-13قرارھا للطلب 

التي تم قبولھا أو رفضھا ویجب تنفیذھا دون النظر في المعلومات  ICANNإدارة 
قدم الطلب أن یقدم المعلومات لینظر فیھا مجلس  إال إذا كان بإمكان الطرف الذيالجوھریة، 

§ ."(النظام الداخلي، المادة الرابعة،  اإلدارة في وقت اإلجراء أو رفضھ، لكنھ لم یقدمھا ."
قدیمة جدا،  TyC)) (مع إضافة المالحظات).كما نوقش أعاله، یبدو أن عالقة ب( 2.2
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عدم استطاعتھ أن یقدم، المعلومات  والطالب لم یعط أي تفسیر فیما یتعلق بعدم تقدیم، أو
 .16-13في الطلب  BGCفي الوقت الذي نظرت فیھ BGCبشأن العالقة إلى 

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

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

 القرار .6
 

بالفرصة للنظر في جمیع المواد التي تم تقدیمھا من ِقبل أصحاب  NGPCلقد حظیت 
.بعد النظر في جمیع المعلومات 10-14الطلبات أو نیابة عنھم أو ترتبط بأي شكل بالطلب 

واعتمدتھا بخصوص الطلب  BGCتوصیة  NGPCالمقدمة ذات الصلة، استعرضت 
الحیثیات.ویمكن االطالع على النص الكامل  ، والتي ینبغي اعتبارھا جزءا من ھذه14-10

للتوصیة 
https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendationUT-34على

34TUen.pdf-21jun14-sportیم وھو مرفق بالمواد المرجعیة لتقدNGPC  بشأن ھذه
 المسألة.

 
من المادة الرابعة من اللوائح الداخلیة  2.16، فإن القسم BGCمن حیث توقیت توصیة 

 NGPCالقرار النھائي أو التوصیة النھائیة لمجلس اإلدارة [أو  BGCتنص على أن تتخذ 
ب، ما لم حسب ما یناسب] فیما یتعلق بطلب إعادة النظر خالل ثالثین یوًما من استالم الطل

من اللوائح الداخلیة.لتلبیة  2.16یكن غیر عملي.یرجى االطالع على المادة الرابعة، الفقرة 
ماي  2التصرف في موعد أقصاه  BGCاألجل المحدد في ثالثین یوًما، ینبغي على 

.بسبب استحضار الطالب آللیات مساءلة متعددة تصب في نفس االتجاه، بما في ذلك 2014
دعھا الطالب لدى محقق الشكاوى والطلب الفوري إلعادة النظر، كان من الشكوى التي أو

الضروري استغراق وقت إضافي لمحقق الشكوى للتشاور مع الطالب وتوضیح أي آلیة 
في النظر في ھذه  BGCمساءلة یتوي الطالب متابعتھا، مما نتج عنھ تأخیر 

ر التي تم تلقیھا خالل الشھور المسألة.وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب حجم طلبات إعادة النظ
من اتخاذ إجراء بشأن ھذا الطلب  BGCالماضیة، فإن الفرصة العملیة األولى لتتمكن 

في الطلب في وقت  BGC، ولم یكن من العملي أن تنظر 2014یونیو  21كانت في 
تمت  NGPCأول اجتماع  2014یولیوز 18في  NGPCأبكر.وفقا لذلك، كان اجتماع 

مع ما یكفي من الوقت لتقییم ودراسة  10-14بناء على الطلب  BGCراء جدولتھ بعد إج
 . BGCتوصیة 

 
ولن یؤثر سلًبا على األمن  ICANNعلى  BGCوال یوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة 

 النظامي واستقرار نظام اسم النطاق ومرونتھ.
 

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

 

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