
لمعرفة المزید . باستخدام المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات لصالحیات إجراءات الموافقةیصف ھذا الكتیب العملیة الخاصة 
، أو صفحة إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات على الویب34UTحول المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات وصالحیاتھ األخرى، یُرجى مراجعة 

أو االتصال بإدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات  ع الُممّكن ذي الصالحیاتللقائمة البریدیة إلدارة المجتم34T االطالع على األرشیف العام
 .ECAdmin@icann.org على

  

اإلجراءات الالزمة الستخدام صالحیة المجتمع المتمثلة 
 )IRPفي طلب عملیة المراجعة المستقلة (

 
 

 ): مقدمةIRPفي طلب عملیة المراجعة المستقلة ( صالحیة المجتمع المتمثلة
  

  

IRP  ھي عملیة المراجعة المستقلة لمؤسسةICANN وھي عملیة تسویة منازعات ُملزمة تشبھ عملیة التحكیم. وتم التطرق ،
  .ICANNمن لوائح  4.3القسم 34T) في الُملحق د: IRPلعملیة المراجعة المستقلة (

أن یبدأ عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع بشأن رفض مجلس اإلدارة أو  ICANNیُمكن للمجتمع الُممّكن ذي الصالحیات في 
المستقلة للمجتمع فقط بعد االنتھاء من عدم تطبیقھ لقرار من الُمجتمع الُممّكن ذي الصالحیات. یمكن أن تبدأ عملیة المراجعة 

وساطة مجتمعیة، ویمكن أن تبدأ فقط من قبل مشارك في صنع القرار والذي دعم القرار األولي من قبل المجتمع الُممّكن ذي 
 الصالحیات.
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 عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع فترة عریضة  :1المرحلة 
  

بعد اختتام الوساطة المجتمعیة، سواء بعدم التوصل لحل أو بالتوصل لقرار موثق، تكون لدى المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات 
یوًما لیقوم بتقدیم عریضة ویبدأ إشعاًرا بعملیة المراجعة المستقلة للمجتمع. وبسبب الفترة الزمنیة القصیرة لھذه  80فترة 

بعة أیام فقط حیث یمكن لمشارك في صنع القرار بدء العملیة من خالل تقدیم عریضة عملیة العملیة، ھناك مجال زمني من س
 المراجعة المستقلة للمجتمع.

 
وخالل سبعة أیام أو أقل بعد تاریخ قرار الوساطة، یمكن ألي مشارك في صنع القرار والذي دعم القرار األولي للمجتمع 
الُممّكن ذي الصالحیات أن یطلب من المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات بدء عملیة مراجعة مستقلة عبر تقدیم إشعار بذلك 

المراجعة المستقلة للمجتمع) إلدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات وللمشاركین  الطلب (والذي یُشار إلیھ باسم عریضة عملیة
 في صنع القرار اآلخرین. 

 
 
 



 عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع فترة تأیید عریضة  :2المرحلة 
 

بالتوقیت مساًء،  11:59لساعة ) في تمام ا21تبدأ فترة تأیید العریضة بانتھاء فترة البدء، وتنتھي في الیوم الواحد والعشرین (
  .ICANNالمحلي للمقر الرئیسي لمؤسسة 

یتواصل المشارك في صنع القرار المتقدم بالعریضة مع المشاركین في صنع القرار اآلخرین، سواء بشكل مباشر أو من خالل 
 األقل في صنع القرار للعریضة. إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات، لتقریر ما إن كان ھناك تأیید من مشارك واحد على 

ویجب على جمیع المشاركین في صنع القرار مراجعة العرائض المستوجبة للتأیید طبقًا لإلجراءات الداخلیة المتبعة لدیھم. 
ومع اتخاذ قرار بتأیید أي عریضة، یقوم "المشارك في صنع القرار المؤید للعریضة" اآلن بإخطار إدارة المجتمع الُممّكن ذي 

 وجمیع المشاركین في صنع القرار اآلخرین. ICANNالصالحیات وأمین عام 

 
نع القرار بنھایة فترة تأیید العریضة، فترسل أما إذا لم تتلَق العریضة المؤھلة تأییًدا من واحد على األقل من المشاركین في ص

، لتنتھي ICANNإدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات "إشعاًرا بإنھاء عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع" إلى أمین عام 
 العملیة بذلك. 

 
 المناسبة على الویب. ICANN.Orgكما سیتم نشر جمیع سجالت المراسالت على صفحة 

 



 : فترة منتدى المجتمع لعملیة المراجعة المستقلة للمجتمع3المرحلة 
 

 

یوًما اعتباًرا من  30عند انتھاء فترة تأیید العریضة ووجود عریضة مؤیدة، تبدأ فترة منتدى المجتمع. وتستمر ھذه الفترة لمدة 
  .ICANNبالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمؤسسة مساًء،  11:59انتھاء فترة تأیید العریضة، وتنتھي في تمام الساعة 

العام التالي. وفي حالة  ICANNویجوز للمجتمع الُممّكن ذي الصالحیات المطالبة بإجراء منتدى المجتمع شخصیًا في اجتماع 
بالتوقیت مساًء،  11:59یوًما، وتنتھي المرحلة في تمام الساعة  30تقدم مثل ھذا الطلب، یتم تمدید منتدى المجتمع ألكثر من 

 العام. ICANNالعام على أن یُعقد في آخر یوم رسمي الجتماع  ICANNللمدینة المضیفة الجتماع  المحلي

 المؤتمر الھاتفي لما قبل منتدى المجتمع، حسب الطلب
مع، ویجب على یجوز للمشاركین في صنع القرار المقدمین للعرائض أو المؤیدین المطالبة بمؤتمرات ھاتفیة قبل منتدى المجت

 تحدید موعده قبل منتدى المجتمع.  ICANNمنظمة 
 

 منتدى المجتمع
وأي من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة تفھم كیفیة  ICANNتضمن إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات أن منظمة 

 تقدیم وجھات النظر واألسئلة من أجل المناقشة خالل منتدى المجتمع.
 

فیما یخص الدعم اللوجیستي واإلدارة وغیرھا من  ICANNوتنسق إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات مع منظمة 
 المتطلبات (مثل العروض التوضیحیة والتنسیق والترجمات وما إلى ذلك) من أجل عقد منتدى المجتمع.

 
بالكامل مدعو  ICANNفي المنتدى. مجتمع وممثلي مجلس اإلدارة المعنیین  ICANNتوافر موظفي  ICANNتؤكد منظمة 

، ومجلس إدارة ICANNللمشاركة في منتدى المجتمع، في حین تضمن إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات أن منظمة 
ICANN ومنظمات الدعم واللجان االستشاریة یفھمون كیفیة تقدیم وجھات النظر أو األسئلة بشأن العریضة، سواء قبل أو ،
نتدى. وتضمن إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات أن یتم نشر مثل ھذه األمور المقدمة والتسجیالت بعد المنتدى خالل الم

 المناسبة.  icann.orgفي صفحة ویب 
 

وإذا ما تبقى وقت في مرحلة منتدى المجتمع، ورأت إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات أو المشارك في صنع القرار 
 للعریضة أن من المفید عقد جلسة أو جلستین إضافیتین لمنتدى المجتمع، فیمكن عقد جلسات إضافیة لمنتدى المجتمع.المؤید 

 
وال یجوز اتخاذ قرارات للمجتمع الُممّكن ذي الصالحیات خالل أي منتدى للمجتمع. وتنشر سجالت منتدى المجتمع وأي من 

 .icann.orgاألمور المقدمة قبل المنتدى للجمیع على موقع 



 فترة اتخاذ قرار عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع: 4المرحلة 
 
 

عند انتھاء فترة منتدى المجتمع، یتخذ المشاركون في صنع القرار قراًرا بخصوص إجراءات عملیة المراجعة المستقلة 
یوًما تقویمیًا اعتباًرا من انتھاء مرحلة منتدى المجتمع، وتنتھي في تمام  21للمجتمع خالل فترة اتخاذ القرار، والتي تدوم لمدة 

 . ICANNبالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمؤسسة مساًء،  11:59الساعة 

ما إن كان یؤید أو یعترض  -وفقًا إلجراءاتھ الداخلیة-وخالل ھذه الفترة، من المفترض بكل مشارك في صنع القرار أن یحدد 
نع عن التصویت على إجراء عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع. یجب بعد ذلك على المشارك في صنع القرار إشعار أو یمت

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

 



 : اإلشعار بالقرار والحكم النھائي5المرحلة 
 

تقوم إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات بإحصاء من أجل تقییم ما إن كانت عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع قد تمت 
 الموافقة علیھا طبقًا لمتطلبات عتبة التأیید أم ال.

 
 عتبة التأیید:

 
في صنع  تتطلب عتبات عملیة المراجعة المستقلة عموًما تأیید ثالثة مشاركین في صنع القرار أو أكثر من ثالثة، وعدم اعتراض أكثر من مشارك واحد

وعة عمل مجتمعیة، فإن القرار. عندما تتعلق العریضة بتعدیالت على اللوائح وعلى بیانات بنود عملیة وضع السیاسات، أو بتوصیة لسیاسة مجم
 المشارك في صنع القرار المعني یجب أن یكون أحد المشاركین في صنع القرار المؤیدین.

 

ساعة بدایة من انتھاء فترة اتخاذ القرار من أجل إحصاء القرارات  24ویكون أمام إدارة المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات 
ن المجتمع الُممّكن ذو الصالحیات سیصدر إشعار بدء لعملیة المراجعة حول ما إن كا ICANNوتقدیم إشعار إلى أمین عام 

إما إشعار بدء عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع أو إنھاء عریضة  ICANNالمستقلة للمجتمع. ینشر األمین العام لمؤسسة 
 . icann.orgعملیة المراجعة المستقلة للمجتمع على صفحة الویب المناسبة على موقع 

 من اللوائح.  4.2القسم لة الموافقة، تسري إجراءات طلب عملیة المراجعة المستقلة وفق المنصوص علیھ في في حا
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