
  ICANNالمقترح من المادة الرابعة من لوائح  5القسم 
  الخاص للمجلس على  ICANNتصويت مجتمع . 5المادة الرابعة، القسم 

  قرار إعادة النظر في المجلس 
  
أن يطلب من المجلس إعادة النظر في قرار المجلس  ICANNأن يكون لديها عملية يمكن لمجتمع  ICANNيتعين على  .1

  .المتخذ
  :إعادة النظر في القرار الذي اتخذه المجلس باألغلبية ICANNتمع قد يطلب مج .2

على النحو الوارد في المادة الثامنة والتاسعة  ICANNثلثي أصوات أغلبية المجلس لثلثي منظمات دعم  .أ 
  والعاشرة من هذه الالئحة؛ و

ادية عشرة من هذه ثلثي أغلبية أصوات األعضاء من آل لجنة استشارية على النحو المبين في المادة الح .ب 
  .الالئحة

أي تصويت إلعادة النظر يجب أن يحدث في غضون تسعين يومًا بعد قرار المجلس المتخذ ونشره ألول مرة في تقرير  .3
الدولي العلني لم يتوصل من خالله إلى استنتاج  ICANNفي حال أن اجتماع  .أولي أو في محاضر اجتماعات المجلس

العلني  ICANNالوقت المحدد ألي تصويت إلعادة النظر ال ينتهي إال بانتهاء اجتماع خالل فترة التسعين يوما، فإن 
  .القادم الدولي

أو لجنة استشارية يتعين عليها على الفور إرسال نتيجة التصويت الخاصة بإعادة  ICANNآل منظمة دعم خاصة بـ  .4
األمين العام إشعارا باألصوات آافيا الستدعاء هذا في حال تلقي . النظر في قرار اتخذه المجلس إلى األمين العام للمجلس

  .القسم، يتعين على األمين الرد مخبرا المجلس والمجتمع بالدعوة إلى إعادة النظر
بعد الدعوة إلعادة النظر، يتعين على المجلس إعادة النظر في القرار المطعون  ICANNخالل االجتماع المقبل لمجلس  .5

ظر هذه غير عملية في ذلك الوقت، وفي هذه الحالة يقدم المجلس للمجتمع الظروف المتخذ، ما لم تكن إعادة الن
  .والمالبسات التي حالت دون إعادة النظر وعلى أفضل تقدير للوقت الالزم للقيام بحسن نية إعادة النظر في القرار المتخذ

ل منظمات الدعم ذات الصلة أو اللجنة يجب أن تحدث وفقا للوائح وقوانين عم 2األصوات الموصوفة في الفقرة الفرعية  .6
من  2سوف تكون آافية لتلبية نسبة الثلثين في الفقرة الفرعية ) GAC(بالنسبة للجنة االستشارية الحكومية . االستشارية

خالل بيان التوافق من جميع أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية الحاضرة في االجتماع، بشرط أن تفي اللجنة 
  .لحكومية بمتطلبات اآتمال النصاب في االجتماع وفقا إلجراءات التشغيل المعمول بهااالستشارية ا


