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 منظمة دعم األسماء العامة :Xالمادة 

 الوصف. 1القسم 

مسؤولة عن تطوير  هذه المنظمة ، وتكون)GNSO(توجد هيئة لتطوير السياسة تُعرف بمنظمة دعم األسماء العامة 
 .ICANNسياسات أساسية تتعلق بنطاقات المستوى األعلى العامة وتقديم توصية بها إلى مجلس إدارة 

 المنظمة. 2القسم 

عدة دوائر انتخابية تمثل مجموعات محددة من أصحاب المصلحة، كما هو موصوف في القسم ) 1(من  GNSOتكون ت
 .GNSOالمسؤول عن إدارة عملية تطوير السياسة الخاصة بمنظمة  GNSOمجلس ) 2(من هذه المادة و 5

 GNSOمجلس . 3القسم 

كل دائرة من الدوائر االنتخابية الموضحة في القسم  بواسطة اختيارهممن ثالثة ممثلين يتم  GNSOيتألف مجلس . 1
وال يتصف أي ممثلَين يتم  .ICANNمن هذه المادة، وثالثة أفراد يتم انتخابهم بواسطة لجنة الترشيح التابعة لـ  5

نطقة هما بواسطة إحدى الدوائر االنتخابية بأنهما مواطنان في نفس البلد أو في البلدان التي تقع في نفس الماختيار
أحدهما بواسطة كل من اللجنة  تعيينممثلين للعالقات المتبادلة أيضًا، يتم  GNSOوقد يكون لدى مجلس  .الجغرافية

وال يحق لهما  GNSOاالستشارية الحكومية واللجنة االستشارية العامة من وقت إلى آخر وال يكونا أعضاءً في مجلس 
وتقوم اللجنة  .GNSOلى أساس متساوٍ مع أعضاء مجلس التصويت في المجلس، ولكن يحق لهما المشاركة ع

في ) أو إلغاء تعيين الممثل الخاص بها أو تغييره(االستشارية للتعيين بتعيين ممثل العالقات المتبادلة الخاص بها 
وقد يكون هناك  .ICANNوسكرتير  GNSOمن خالل تقديم إشعار مكتوب إلى رئيس مجلس  GNSOمجلس 

 .من هذا القسم 9كما هو موضح في الفقرة  GNSOجلس مراقبين تابعين لم

وتنتهي  ICANNعند ختام االجتماع السنوي لمنظمة  GNSOتبدأ الفترة العادية لكل عضو من أعضاء مجلس . 2
يتم اختيارهما بواسطة كل  وتبدأ الفترة العادية للمثلَين الذين .ICANNبختام االجتماع السنوي الثاني التالي لمنظمة 

، بينما تبدأ الفترة العادية للمثل اآلخر الذي يتم اختياره بواسطة الدائرة ةزوجيأرقام دائرة انتخابية في أعوام ذات 
وتبدأ الفترة العادية ألحد األعضاء الثالثة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة  .يةفرد أرقاماالنتخابية في أعوام ذات 

أعوام ذات أرقام زوجية، بينما تبدأ الفترة العادية للعضوين اآلخرين اللذين يتم اختيارهما بواسطة لجنة  الترشيح في
منصبه خالل الفترة العادية إلى أن  GNSOويشغل كل عضو من أعضاء مجلس  .الترشيح في أعوام ذات أرقام فردية

الظروف "باستثناء  .القوانين الداخليةزله وفقًا لهذه يتم اختيار وتأهيل من يخلفه أو حتى يتنحى هذا العضو أو يتم ع
ال يمكن اختيار عضو مجلس  - مثل الوفاء بمتطلبات التنوع الجغرافي، حيث ال يوجد ممثل بديل متاح للعمل - "الخاصة

ثناء ولهذه األغراض، ال يعتبر الشخص الذي تم اختياره لشغل مقعد شاغر أ .ليعمل لمدة تزيد عن فترتين متتاليتين
ويجب أال يشغل عضو سابق في المجلس المنصب طوال فترة واحدة كاملة قبل أن  .فترة معينة أنه عمل هذه الفترة

 .يعمل لفترة تالية
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