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 عملیة إرشادات المجلس
 نبذة:

. ICANNیتلقى المجلس "طلبات اإلجراءات" في شكل إرشادات و/أو توصیات مجموعة متنوعة من المصادر داخل مجتمع 
، (ALAC)ویشار إجماالً إلی المجموعة الفرعیة لطلبات اإلجراءات ھذه الواردة من اللجنة االستشاریة لعموم المستخدمین 

، باسم "إرشادات (SSAC)، واللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار (RSSAC)واللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر 
المجلس" (ولسھولة القراءة، یُشار في ھذه الوثیقة إلى "إرشادات المجلس" باسم "اإلرشادات"). ویوفر سجل طلبات اتخاذ 

متسقة وقابلة للتكرار لتتبع ھذه اإلرشادات وإدارتھا. ویمكن أن یستوعب سجل  ) نظاماً مركزیاً یدعم عملیةARRاإلجراءات (
طلب اتخاذ اإلجراءات أنواعاً مختلفة من اإلرشادات والتوصیات، وقد یكون لكل منھا متطلبات مختلفة وقد تختلف في األولویة 

 أو النتیجة.
 

 نطاق العملیة:
. ویرد وصف دور اللجان SSACو RSSACو ALACرة الواردة من یقتصر نطاق عملیة إرشادات المجلس على االستشا

ویتم التعامل مع إرشادات اللجنة االستشاریة  الداخلیة. ICANNمن لوائح  12المادة 34UTاالستشاریة ونطاق مشورتھا في 
 ) من خالل عملیة منفصلة.GACالحكومیة (

 
 أنشطة العملیة:

بعد استالمھا من جانب المجلس، ولکنھ ال  SSACو  RSSACو  ALACیصف ھذا الدلیل كیفیة التعامل مع إرشادات 
 یصف الجوانب اإلجرائیة المتعلقة بتطویر االستشارة من جانب اللجنة االستشاریة. وتشمل عملیة إرشادات المجلس خمس

 مراحل، بدًءا من اإلشعار باالستشارة إلى اإلغالق 
 
 االستالم واإلقرار  .1
 

ھذه اإلرشادات في  ICANN، تسجل ICANNاالستشارة لمجلس إدارة  SSACأو  RSSACأو  ALACبعد أن تقدم 
ARR .وتقر باستالمھا إلى اللجنة االستشاریة 

 
 التفھم .2
 

، بمراجعة اإلرشادات والبحث عن سبل ICANN، نیابةً عن مجلس إدارة ICANNبعد االستالم واإلقرار، تقوم منظمة 
ضمان فھم متقلب. وینعكس ھذا الفھم عادة من خالل صیاغة ملخص قصیر للبند الممكن النظر إلیھ من قبل مجلس إدارة 

ICANN للمراجعة. وعندئذ تتاح  و/أو المنظمة. ثم یرسل مشروع بیان التفاھم ھذا إلى اللجنة االستشاریة المعنیة أو وكیلھا
 للجنة االستشاریة أو وكیلھا فرصة للتأكید على توافقھا مع مشروع الفھم أو تقدیم التعلیقات حسب االقتضاء.

 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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 التقییم والنظر .3
بتقییم اإلجراءات  ICANNوبمجرد أن تؤکد اللجنة االستشاریة المناسبة علی توافقھا مع بیان تفھم اإلرشادات، تقوم مؤسسة 

 فیة المطلوبة.اإلضا
 

من أجل  ICANNبتقییم اإلرشادات نیابة عن مجلس إدارة  ICANNإذا تطلبت اإلرشادات اتخاذ إجراء، تقوم مؤسسة 
وبعد نظر المجلس، تتاح للجنة االستشاریة مرة أخرى الفرصة الجدوى وتضع توصیات التنفیذ األولیة لینظر فیھا المجلس. 

 لتأكید أنھا تتفق مع توصیات التنفیذ أو قد تقدم اللجنة تعلیقاتھا عند االقتضاء. 
 

، إغالق. وإال سیتم 5، یتم نقل اإلرشادات إلى المرحلة ICANNفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء من مجلس إدارة و/أو المنظمة 
 ات إلى المرحلة التالیة، تنفیذ.نقل اإلرشاد

 
 التنفیذ .4

 ICANN، التقییم والنظر. تقوم منظمة 3تركز المرحلة الرابعة من العملیة على تنفیذ اإلرشادات استناداً إلى نتائج المرحلة 
بتنفیذ  ICANNبتطویر خطة التنفیذ ومشاركتھا مع اللجنة االستشاریة أو وكیلھا والمجلس حسب االقتضاء. ثم تقوم مؤسسة 

أن اإلرشادات قد نفذت  ICANNخطة التنفیذ، واإلبالغ عن التقدم المحرز خالل ھذا التنفیذ. وبمجرد أن تعتقد مؤسسة 
، إغالق. وإذا ثبت أن ھذه اإلرشادات غیر قابلة للتنفیذ، فإن ھذه الحقیقة تقدم إلى 5بالكامل، یتم نقل اإلرشادات إلى المرحلة 

 یلھا للحصول على التعلیقات حسب االقتضاء.اللجنة االستشاریة أو وك
 
 اإلغالق .5

تركز المرحلة النھائیة من العملیة على ضمان معالجة اإلرشادات بشكل مناسب. وبغض النظر عن نتائج تقییم منظمة 
ICANN  لإلرشادات أو تنفیذھا، تقوم منظمةICANN  بتوصیل النتیجة النھائیة إلى اللجنة االستشاریة أو وكیلھا (على سبیل

المثال: ال یلزم اتخاذ أي إجراء؛ اكتمال التنفیذ). وتتاح للجنة االستشاریة أو وكیلھا الفرصة مرة أخرى لتقدیم تعلیقات بشأن 
 حل ھذه اإلرشادات.

 
االستشاریة أو وكیلھا على أن الرد على اإلرشادات أو النظر فیھا قد وقد انتھت عملیة تقدیم اإلرشادات بمجرد موافقة اللجنة 

إذا لم توافق اللجنة االستشاریة أو وکیلھا علی النتیجة النھائیة ولم یکن من الممکن التوصل إلی قرار، تقوم منظمة  اكتمل.
ICANN .بإبالغ المجلس عن ھذا المأزق 
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