
لمعرفة المزید حول المجتمع . باستخدام المجتمع صاحب الصالحیات لصالحیات الرفضیصف ھذا الكتیب العملیة الخاصة 
صفحة إدارة المجتمع صاحب الصالحیات على 35UTصاحب الصالحیات وصالحیات المجتمع صاحب الصالحیات األخرى، برجاء مراجعة 

أو االتصال بإدارة المجتمع صاحب  الصالحیاتالقائمة البریدیة إلدارة المجتمع صاحب 35T ، أو االطالع على األرشیف العامالویب
 .ECAdmin@icann.org الصالحیات على

 
 اإلجراءات الالزمة الستخدام صالحیة الرفض

 

 صالحیة الرفض: مقدمة
 

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

 ت صالحیة رفضھا:للمجتمع صاحب الصالحیا إجراءات محددة35Tالداخلیة على  ICANNوتنص لوائح 

فات الفنیة العامة .أ  إجراءات حوكمة ھیئة الُمعّرِ
 IANAلقرارات توصیات عملیة مراجعة وظائف  ICANNرفض مجلس إدارة  .ب
 الخاصة IANAلقرارات توصیات عملیة مراجعة وظائف  ICANNرْفض مجلس إدارة  .ج
لقرارات إنشاء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة بفصل التوصیات  ICANNرْفض مجلس إدارة  .د

SCWG 
لقرارات توصیات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة بفصل التوصیات  ICANNرْفض مجلس إدارة  .ه

SCWG 
 ، وخطط العمل والخطط االستراتیجیةIANAو ICANNمیزانیتي  .و
 الداخلیة ICANN(ھـ) من لوائح 25.1ا لما ھو منصوص علیھ في المادة وفقً  القیاسیة تعدیالت اللوائح الداخلیة .ز

 

 .صفحة مراسالت المجتمع صاحب الصالحیات على الویب35Tكما أن إشعارات مجلس اإلدارة ھذه منشورة أیًضا على 
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 صالحیة الرفض: نظرة عامة على العملیة
 

 فترة عریضة إجراء الرفض :1المرحلة 
 

"إشعاًرا من مجلس اإلدارة إلجراء رفض" إلى إدارة المجتمع صاحب الصالحیات  ICANNیؤدي تسلیم أمین عام 
والمشاركین في صنع القرارات إلى البدء في ممارسة صالحیة إجراء الرفض، وتبدأ فترة العریضة. تستمر فترة العریضة 

 .ICANNلمنظمة  مساًء، بالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي 11:59یوًما، وتنتھي في تمام الساعة  21لمدة 

على میزانیة  ICANNیجب توقع إشعارات مجلس اإلدارة المخولة إلجراء رفض بصفة سنویة بعد موافقة مجلس إدارة 
ICANN وIANA  السنویة، والخطة التشغیلیة السنویة لـICANN  والتحدیثات التي تتم على الخطة التشغیلیة الخمسیة لـ
ICANNافقة مجلس إدارة . باإلضافة إلى ذلك، في حالة موICANN  على التغییرات على لوائحICANN  الداخلیة

فات الفنیة العامة (بما في ذلك التعدیالت على  القیاسیة، أو في حالة وجودة إجراءات حكومة متصورة لحوكمة ھیئة الُمعّرِ
فات الفنیة ال فات الفنیة العامة أو التغییر في عضویة ھیئة الُمعّرِ عامة أو مبیعات األصول أو إعادة الھیكلة أو لوائح ھیئة الُمعّرِ

التصفیة)، یمكن للمشاركین في صنع القرارات توقع بدء فترة عریضة إجراء الرفض بعد انتھاء فترة التعلیقات العامة (التعلیق 
 العام عملیة منفصلة عن صالحیة إجراء الرفض من جانب المجتمع صاحب الصالحیات).

رارات المؤسسین لدیھم بإشعار مجلس اإلدارة لدى استالمھ، وبعد ذلك یمكن لألفراد تقدیم یُشعر المشاركون أصحاب الق
العرائض من أجل النظر فیھا (بموجب اإلجراءات الداخلیة للمشارك في اتخاذ القرار). یجب أن تستوفي العرائض بعض 

أو خطة تشغیلیة أو  IANAیزانیة أو م ICANNالمتطلبات، على سبیل المثال، إذا كان أي عریضة ترتبط بمیزانیة 
استراتیجیة، فیجب أن تكون مستندة إلى مشكلة واحدة أو أكثر من المشكالت الھامة التي تُطرح بشكل خاص خالل فترة 

ما إن كان یقبل أو  -بموجب اإلجراءات الداخلیة المتبعة لدیھ-التعلیقات العامة المنطبقة. ویحدد المشارك في صنع القرار 
والمشاركین اآلخرین في صنع القرار  ICANNریضة ویخطر إدارة المجتمع صاحب الصالحیات وأمین عام یرفض الع

 یوًما. 21بقراره في غضون فترة العریضة الممتدة لمدة 

، قبل نشر إشعار عریضة 1وتؤكد إدارة المجتمع صاحب الصالحیات بأن أي عریضة مقبولة تشتمل على مسوغ مقبول
 المناسبة. icann.orgإجراءات الرفض على صفحة 

 

وإذا لم یتم قبول أي عریضة مؤھلة خالل فترة العریضة، ترسل إدارة المجتمع صاحب الصالحیات "إشعار إنھاء للعریضة" 
 ، لتنتھي العملیة بذلك. ICANNإلى أمین عام 

 

                                                 
 أو خطة تشغیلیة أو خطة استراتیجیة. IANAأو میزانیة  ICANNمنطبق على إشعارات عریض إجراءات الرفض ذات الصلة بمیزانیة  1



 فضفترة عریضة تأیید إجراءات الر :2المرحلة 
 

في حالة موافقة المشارك في صنع القرار المناسب على العریضة، تبدأ فترة تأیید العریضة بانتھاء مرحلة تقدیم العریضة، 
 . ICANNمساًء، بالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمنظمة  11:59وتنتھي في الیوم السابع في تمام الساعة 

یتواصل المشارك بصنع القرار المتقدم بالعریضة مع المشاركین أصحاب القرارات اآلخرین، سواء بشكل مباشر أو من خالل 
إدارة المجتمع صاحب الصالحیات، لتقریر ما إن كان ھناك تأیید من مشارك واحد على األقل من أصحاب القرارات 

 للعریضة. 

مراجعة العرائض المستوجبة للتأیید طبقًا لإلجراءات الداخلیة المتبعة لدیھم.  ویجب على جمیع المشاركین أصحاب القرارات
ومع اتخاذ قرار بتأیید أي عریضة، یقوم "المشارك بصنع القرار المؤید للعریضة" اآلن بإخطار إدارة المجتمع صاحب 

 وجمیع المشاركین أصحاب القرارات اآلخرین. ICANNالصالحیات وأمین عام 

تتلَق العریضة المؤھلة تأییًدا من واحد على األقل من المشاركین أصحاب القرارات بنھایة مرحلة تأیید العریضة، أما إذا لم 
، لتنتھي العملیة ICANNفترسل إدارة المجتمع صاحب الصالحیات "إشعاًرا بإنھاء عملیة إجراء الرفض" إلى أمین عام 

 بذلك. 

 المناسبة على الویب. icann.org كما تـُنشر جمیع سجالت المراسالت على صفحة

 



 : فترة منتدى المجتمع إلجراءات الرفض3المرحلة 
 

یوًما اعتباًرا من  21عند انتھاء فترة تأیید العریضة ووجود عریضة مؤیدة، تبدأ فترة منتدى المجتمع. وستمر ھذه الفترة لمدة 
 .ICANNمساًء، بالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمنظمة  11:59انتھاء فترة تأیید العریضة، وتنتھي في تمام الساعة 

العمومي التالي. وفي  ICANNالبة بإجراء منتدى المجتمع شخصیًا في اجتماع ویجوز للمجتمع صاحب الصالحیات المط
مساًء،  11:59یوًما، وتنتھي المرحلة في تمام الساعة  21ألكثر من  2حالة تقدم مثل ھذا الطلب، یتم تمدید منتدى المجتمع

 العام. ICANNرسمي الجتماع  العام على أن یُعقد في آخر یوم ICANNبالتوقیت المحلي للمدینة المضیفة الجتماع 

 المؤتمر الھاتفي لما قبل المنتدى، حسب الطلب
المطالبة -من خالل مدیر المجتمع صاحب الصالحیات-یجوز للمشاركین أصحاب القرارات المقدمین للعرائض أو المؤیدین 

 تحدید موعده قبل منتدى المجتمع.  ICANNبمؤتمر ھاتفي قبل منتدى المجتمع، ویجب 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.
 

فیما یخص الدعم اللوجیستي واإلدارة وغیرھا من طلبات  ICANNوتنسق إدارة المجتمع صاحب الصالحیات مع منظمة 
 ICANNاالجتماعات، مثل العروض التوضیحیة والتنسیق والترجمات من أجل عقد منتدى المجتمع. علًما بأن مجتمع 

بإرسال  ICANNومجلس إدارة  ICANNبالكامل مدعو للمشاركة في منتدى المجتمع. ومن المفترض أن تقوم منظمة 
وبین من أجل تناول أي مسائل أو قضایا تخص المجتمع فیما یتعلق بإجراء الرفض. وال توجد إعدادات أخرى أو طول مند

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

إدارة المجتمع صاحب الصالحیات أو المشارك بصنع القرار المؤید  وإذا ما تبقى وقت في مرحلة منتدى المجتمع، ورأت
 للعریضة أن المفید عقد جلسة أو جلستین إضافیتین لمنتدى المجتمع، فیجوز عقد جلسات إضافیة لمنتدى المجتمع.

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

 .icann.orgطلبات لما قبل المنتدى للجمیع على موقع 
 
 

                                                 
 .IANAأو  ICANNال یمكن تمدید فترة المنتدى إذا كان اإلجراء مرتبًطا بمیزانیة سنویة لـ  2



 فترة قرار إجراءات الرفض: 4المرحلة 
 

عند انتھاء فترة منتدى المجتمع، یتخذ المشاركون أصحاب القرارات قراًرا بخصوص إجراءات الرفض خالل فترة القرار، 
 . ICANNمساًء، بالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمنظمة  11:59یوًما، وتنتھي في تمام الساعة  21والتي تدوم لمدة 

ما إن كان یؤید أو یعترض  -وفقًا إلجراءاتھ الداخلیة-ع القرار أن یحدد وخالل ھذه الفترة، من المفترض بكل مشارك في صن
أو یمتنع عن التصویت على إجراء الرفض. یجب بعد ذلك على المشارك في صنع القرار إشعار إدارة المجتمع صاحب 

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

 



 : اإلشعار بالقرار والحكم النھائي5المرحلة 
 

عند انتھاء فترة اتخاذ القرار، تقوم إدارة المجتمع صاحب الصالحیات بجدولة جمیع القرارات التي یبلغ بھا المشاركون في 
 تحدید ما إن كان إجراء الرفض قد اعتـُمد طبقًا لمتطلبات عتبة الدعم أم ال.اتخاذ القرار ل

 عتبة التأیید
تتطلب العریضة المؤیدة إلجراء الرفض ذات الصلة بإجراء تعدیل على الئحة داخلیة قیاسیة الدعم من ثالثة •  

 مشاركین في صنع القرار أو أكثر من ثالثة وال یمكن االعتراض علیھا من جانب أكثر من مشارك واحد في صنع القرار. 
 إجراء رفض آخر باستثناء إجراء تعدیل على الئحة تتطلب العریضة المؤیدة إلجراء الرفض ذات الصلة بأي•  

داخلیة قیاسیة الدعم من ثالثة مشاركین في صنع القرار أو أكثر من ثالثة وال یمكن االعتراض علیھا من جانب أكثر من 
 مشارك واحد في صنع القرار.

 

القرار من أجل جدولة القرارات وتقدیم ساعة بدایة من انتھاء فترة اتخاذ  24ویكون أمام إدارة المجتمع صاحب الصالحیات 
حول ما إن كان إجراء الرفض قد تمت الموافقة علیھ أو إنھاؤه. ینشر األمین العام اإلشعار  ICANNإشعار إلى أمین عام 

 .icann.orgالخاص بقرار المجتمع صاحب الصالحیات على صفحة الویب المناسبة على موقع 

 

 الخاتمة

ي فإن الخطوات التالیة تتفاوت. على سبیل المثال، إذا قرر المجتمع صاحب الصالحیات رفض میزانیة بعد إرسال القرار النھائ
ICANN .فیجب على المجتمع توقع رؤیة العودة إلى عملیة إعداد المیزانیة ، 

وإذا لم یحقق المجتمع صاحب الصالحیات الدعم الالزم من أجل رفض أي إجراء لمجلس اإلدارة، فمن المتوقع متابعة 
، فإنھ یسري العمل ICANNواستمرار الممارسة من جانب مجلس اإلدارة. على سبیل المثال، في حالة رفض میزانیة لـ 

على الالئحة ال یتم رفضھ سوف یؤدي إلى تعدیل الالئحة الداخلیة  الكامل بھا في الوقت المناسب. وبالمثل، فإن أي تغییر
 بالتوازي مع إجراءات مجلس اإلدارة. 
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