
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 صالحیة طلب الوساطة

 
 

 صالحیة طلب الوساطة: مقدمة
  

على طلب الوساطة إذا رفض مجلس إدارة  4.1: تنطبق المادة الملحق د34Tالداخلیة  ICANNلوائح ھذا اإلجراء موضح في 
ICANN .للقرار الناتج عن ممارسة صالحیات المجتمع الُممّكن ذي الصالحیات أو لم یمتثل لھ 

یوًما من استالم قرار المجتمع الُممكن ذو الصالحیات،  30وقد یتم تشغیل ھذه الصالحیة إذا لم یمتثل المجلس في غضون 
ویجب أن یقوم بھ أحد المشاركین في صنع القرار الذي أید ممارسة تلك الصالحیة. یبلغ المشارك صاحب القرار إدارة 

صفحة مراسالت المجتمع صاحب الصالحیات 34Tر الخاص بالعریضة على المجتمع صاحب الصالحیات بحیث یتم نشر اإلشعا
القائمة البریدیة إلدارة المجتمع صاحب 34Tوعلى  صفحة المجتمع صاحب الصالحیات على الویب34T، وعلى على الویب
 . الصالحیات
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 فترة بدء الوساطة :1المرحلة 
  

یوًما من استالم قرار المجتمع الُممكن ذو  30في االمتثال أو رفض االمتثال في غضون  ICANNإذا أخفق مجلس إدارة 
الصالحیات، فقد یقوم المجتمع الُممكن ذو الصالحیات بإجراء الوساطة. یمکن أن یبدأ اإلشعار من قبل ممثل إدارة المجتمع 

صالحیات. یجب تقدیم اإلشعار إلى إدارة المجتمع الُممّكن ألي مشارك في صنع القرار یدعم قرار المجتمع الُممكن ذو ال
 .  ICANNالُممّكن، وجمیع المشاركین في صنع القرار اآلخرین وأمین عام 

 اختیار المشاركون في الوساطة والوسیط

یتم تمثیل المجتمع الُممكن ذو الصالحیات في الوساطة من خالل مجموعة من الممثلین المشار إلیھم باسم "إدارة الوساطة"، 
التي تعینھا إدارة المجتمع الُممّكن. ویُمثل المجلس من خالل "ممثلو مجلس اإلدارة للوساطة".  وتختار ھاتان المجموعتان 

ھا إدارة الوساطة باختیار قائمة مقترحة من الوسطاء یمكن أن یوافق علیھا ممثلو مجلس وسیط واحد، یمران بعملیة تقوم فی
 اإلدارة للوساطة. 

 
 

  : فترة الوساطة2المرحلة 

 

یتولى الوسیط الوساطة بین مجموعتي الوساطة وفقًا لمعاییر اللوائح الداخلیة والوساطة. ومن المتوقع أن یشارك جمیع 
 وصل إلى حل ودي.المشاركین بحسن نیة للت

 

 : القرار3المرحلة 
 

 وللوساطة نتیجتان محتملتان: التوصل إلى قرار، أو جمود یعلن عنھ الوسیط. في حالة إعالن الجمود، تنتھي عملیة الوساطة.

 وفي حالة التوصل إلى قرار، تنتقل الوساطة إلى مرحلة التوثیق. 

 

 



 
 

إذا تم التوصل إلى قرار في الوساطة، فإنھ یجب على ممثلي الوساطة في مجلس اإلدارة وإدارة الوساطة توثیق القرار في 
نشر الوثائق. یجب على إدارة المجتمع الُممّكن تقدیم إشعار إلى جمیع المشاركین في  ICANNیوًما ویجب على  14غضون 

 اریخ قرار الوساطة.صنع القرار. ویعتبر تاریخ القرار الفعلي ت

یوًما من تاریخ قرار الوساطة إشعار  80سیتم اعتبار المجتمع الُممكن ذو الصالحیات قد قبل القرار إذا لم یقدم في غضون 
 بدء عملیة مراجعة مستقلة إلى المجتمع.
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