
 [مقدمة: تقدیم المجتمع الممكن ذو الصالحیات من ھنا]

 
 

لمعرفة . باستخدام المجتمع صاحب الصالحیات لصالحیات إجراءات الموافقة واالعتمادیصف ھذا الكتیب العملیة الخاصة 
صفحة إدارة المجتمع 34UTالمزید حول المجتمع صاحب الصالحیات وصالحیات المجتمع صاحب الصالحیات األخرى، برجاء مراجعة 

أو االتصال بإدارة  الصالحیاتالقائمة البریدیة إلدارة المجتمع صاحب 34T ، أو االطالع على األرشیف العامصاحب الصالحیات على الویب
 .ECAdmin@icann.org المجتمع صاحب الصالحیات على

 

 اإلجراءات الالزمة الستخدام إجراء الموافقة
 
 

 صالحیة إجراء الموافقة: مقدمة
 

"إشعاًرا من مجلس اإلدارة إلجراء موافقة" إلى إدارة المجتمع  ICANNتبدأ مزاولة ھذه الصالحیة عندما یقدم أمین عام 
 الممكن ذو الصالحیات والمشاركین في صنع القرارات.

مة/اإلشارة مرجعیة من ھذا الموقع: (ضع عال الداخلیة الملحق د. ICANNلوائح 34Tھذا اإلجراء موضح في 
en/#annexD-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws  1.1المادة وضع إشارة مرجعیة على العنوان .
 إجراءات اإلقرار)

 ، إجراءات الموافقة للمجتمع الممكن ذو الصالحیات للموافقة على:1.1الخامس، المادة البند 

a.  من اللوائح؛ 25.2المادة تعدیالت الالئحة الرئیسیة، كما ھو منصوص علیھ في 

b.  من اللوائح؛ و 25.2المادة تعدیالت المواد، كما ھو منصوص علیھ في 

c.  من الالئحة الداخلیة. 26البند مبیعات األصول، كما ھو منصوص علیھ في 

 .صفحة مراسالت المجتمع صاحب الصالحیات على الویبكما أن ھذه اإلشعارات منشورة أیًضا على 

 

 فترة منتدى المجتمع إلجراءات الموافقة :1المرحلة 
 

"إشعاًرا من مجلس اإلدارة إلجراء الموافقة" إلى إدارة المجتمع الممكن والمشاركین في صنع  ICANNیؤدي تقدیم أمین عام 
یوًما،  30القرارات إلى البدء في ممارسة صالحیة إجراء الموافقة، وتبدأ فترة منتدى المجتمع. تستمر ھذه المرحلة لمدة 

. ویجوز للمجتمع صاحب ICANNرئیسي لمنظمة مساًء، بالتوقیت المحلي للمقر ال 11:59وتنتھي في تمام الساعة 
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العمومي التالي. وفي حالة تقدم مثل ھذا الطلب،  ICANNالصالحیات المطالبة بإجراء منتدى المجتمع شخصیًا في اجتماع 
 مساًء، بالتوقیت المحلي للمدینة 11:59یوًما، وتنتھي المرحلة في تمام الساعة  30یتم تمدید منتدى المجتمع ألكثر من 

 العام. ICANNالعام على أن یُعقد في آخر یوم رسمي الجتماع  ICANNالمضیفة الجتماع 

 المؤتمر الھاتفي لما قبل المنتدى، حسب الطلب
المطالبة بمؤتمر ھاتفي قبل منتدى المجتمع،  -بالنیابة عن المجتمع الُممكن ذو الصالحیات -یجوز إلدارة المجتمع الممكن 

 تحدید موعده قبل منتدى المجتمع. ICANNویجب على منظمة 
 

 منتدى المجتمع
وأي من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة تفھم كیفیة تقدیم  ICANNتضمن إدارة المجتمع صاحب الصالحیة أن منظمة 

 وجھات النظر واألسئلة من أجل المناقشة خالل منتدى المجتمع.
 

ومجلس  ICANNي منتدى المجتمع. ومن المفترض أن تقوم منظمة بالكامل مدعو للمشاركة ف ICANNعلًما بأن مجتمع 
بإرسال مندوبین من أجل تناول أي مسائل أو قضایا تخص المجتمع فیما یتعلق بإجراء الموافقة. وال توجد  ICANNإدارة 

وجھات النظر إعدادات أخرى أو طول آخر مطلوب من أجل جلسة منتدى المجتمع، فھو منتدى للنقاش حیث یمكن التعبیر عن 
 واإلجابة عن األسئلة. 

 
وإذا ما تبقى وقت في مرحلة منتدى المجتمع، ورأى مجلس اإلدارة أو إدارة المجتمع الُممّكن أن من المفید عقد جلسة أو 

 جلستین إضافیتین لمنتدى المجتمع، فیمكن عقد جلسات إضافیة لمنتدى المجتمع.
 

وال یجوز اتخاذ قرارات للمجتمع صاحب الصالحیات خالل أي منتدى للمجتمع. وتنشر سجالت منتدى المجتمع وأي من 
 .icann.orgطلبات لما قبل المنتدى للجمیع على موقع 

 
 



 فترة قرار إجراءات الموافقة: 2المرحلة 
 
 

عند انتھاء فترة منتدى المجتمع، یتخذ المشاركون في صنع القرار قراًرا بخصوص إجراء الموافقة خالل مرحلة القرار، والتي 
مساًء، بالتوقیت المحلي للمقر  11:59یوًما اعتباًرا من انتھاء مرحلة منتدى المجتمع، وتنتھي في تمام الساعة  21تدوم لمدة 

 . ICANNالرئیسي لمنظمة 

ما إن كان یؤید أو  -وفقًا إلجراءاتھ الداخلیة-وخالل ھذه المرحلة، من المفترض لكل مشارك في صنع القرار أن یحدد 
یعترض أو یمتنع عن التصویت على إجراء الموافقة. یجب بعد ذلك على المشارك في صنع القرار إشعار إدارة المجتمع 

وإذا لم یلتزم أي مشارك في صنع القرار بإبالغ قراره إلى إدارة المجتمع صاحب الصالحیات بقراره قبل نھایة ھذه المرحلة. 
 صاحب الصالحیات، فیعتبر ھذا المشارك في صنع القرار ممتنعًا عن التصویت. 

 
 
 



 : اإلشعار بالقرار والحكم النھائي3المرحلة 
 

القرارات التي یبلغ بھا المشاركون في صنع القرار عند انتھاء فترة اتخاذ القرار، تقوم إدارة المجتمع الُممّكن بجدولة جمیع 
 لتحدید ما إن كان إجراء الموافقة قد اعتـُمد طبقًا لمتطلبات عتبة الدعم أم ال.

 

 عتبة التأیید
  تتم الموافقة على اإلجراء إذا صوت ثالثة مشاركین في صنع القرار بالدعم، ولیس أكثر من كیان واحد.•  

 

ساعة بدایة من انتھاء مرحلة صنع القرار من أجل جدولة القرارات وتقدیم إشعار إلى  24ویكون أمام إدارة المجتمع الُممّكن 
حول ما إن كان إجراء الموافقة قد تمت الموافقة علیھ أو إنھاؤه. ینشر األمین العام اإلشعار الخاص بقرار  ICANNأمین عام 

 .icann.orgفحة الویب المناسبة على موقع المجتمع صاحب الصالحیات على ص

لن یتم تطبیق تعدیل الالئحة الداخلیة األساسیة أو تعدیل المواد أو بیع األصول إال إذا تم الحصول على الموافقة. في حالة عدم 
 حصول المجتمع الُممكن ذو الصالحیات على الموافقة، فسوف یتم إنھاء إجراء الموافقة.
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