
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 عزل مدیر لجنة 

 الترشیح
 
 

 صالحیة إقالة مدیر لجنة الترشیح: مقدمة
  

في  8حتى  1ویسري على إقالة أي مدیر یشغل المقعد  ،3.1: الملحق د34Tالداخلیة  ICANNلوائح ھذا اإلجراء موضح في  
 .ICANNمجلس إدارة 

 1تم اختیاره للمقعد  ICANNومن خالل ھذه الصالحیة، یجوز للمجتمع صاحب الصالحیات إقالة أي عضو في مجلس إدارة 
. وتبدأ عملیة اإلقالة عند تقدیم فرد لعریضة ICANNمن خالل عملیة لجنة الترشیح في  ICANNفي مجلس إدارة  8حتى 

عریضة، وقبل تقریر ما إن كان یقبل أي عریضة أم ال، یجب على  إلى أي من المشاركین في صنع القرار. عند استالم أي
صفحة مراسالت المجتمع 34Tالمشارك في صنع القرار إشعار إدارة المجتمع صاحب الصالحیات بحیث یتم نشر العریضة على 

 . القائمة البریدیة إلدارة المجتمع صاحب الصالحیات34Tوعلى  صفحة المجتمع صاحب الصالحیات34T، وعلى لصالحیاتصاحب ا
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 فترة عریضة عزل مدیر لجنة الترشیح :1المرحلة 
 

یتم الشروع في ممارسة صالحیة عزل مدیر لجنة الترشیح عندما یقدم فرد عریضة یطالب فیھا بعزل مدیر معیّن من خالل 
بمجلس اإلدارة. ویجوز إرسال العریضة إلى أي مشارك في صنع  8حتى  1في المقعد  ICANNعملیة للجنة الترشیح في 

مساًء، بالتوقیت  11:59یوًما، وتنتھي في تمام الساعة  21ي تدوم لمدة القرار، بما یؤدي إلى البدء في فترة العریضة، والت
  .ICANNالمحلي للمقر الرئیسي لمنظمة 

بأي عرائض یتم الحصول علیھا، وبعد ذلك یدعو مقدم العریضة  ICANNویقوم المشارك في صنع القرار بإشعار أمین عام 
وممثل المشارك في صنع القرار في إدارة المجتمع صاحب  ICANNوالمدیر الذي تتناولھ العریضة ورئیس مجلس إدارة 

أو على األقل جھود مسئولة من أجل إقامة  –الصالحیات من أجل عقد حوار بخصوص العریضة. ویجب أن یتم الحوار 
  قبل أن یتمكن المشارك في القرار المناسب من قبول العریضة، بموجب اإلجراءات الداخلیة المتبعة لدیھ –حوار 

یوًما، یجب على المشارك في صنع القرار إشعار إدارة المجتمع صاحب  21في غضون فترة العریضة الممتدة لمدة و
بما إن كان عازًما على قبول أو رفض العریضة. وفي حالة الرفض، تصدر إدارة المجتمع  ICANNالصالحیات وأمین عام 

 ن من جانب لجنة الترشیح.صاحب الصالحیة إشعاًرا بإنھاء عملیة إقالة المدیر المعیّ 

 



 فترة عریضة تأیید عزل مدیر لجنة الترشیح :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 

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

 للعریضة. 

الداخلیة المتبعة لدیھم.  ویجب على جمیع المشاركین أصحاب القرارات مراجعة العرائض المستوجبة للتأیید طبقًا لإلجراءات
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 

 
آخر من المشاركین أصحاب القرارات بنھایة فترة تأیید العریضة، أما إذا لم تتلَق العریضة المؤھلة تأییًدا على األقل من واحد 

، لتنتھي ICANNفترسل إدارة المجتمع صاحب الصالحیات "إشعاًرا بإنھاء عملیة عزل مدیر لجنة الترشیح" إلى أمین عام 
 العملیة بذلك. 

 المناسبة على الویب. icann.orgكما تـُنشر جمیع سجالت المراسالت على صفحة 

 



 : فترة منتدى المجتمع لعزل مدیر لجنة الترشیح3المرحلة 
 

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  ICANNویجوز للمجتمع صاحب الصالحیات المطالبة بإجراء منتدى المجتمع شخصیًا في اجتماع 
مساًء،  11:59یوًما، وتنتھي المرحلة في تمام الساعة  21حالة تقدم مثل ھذا الطلب، یتم تمدید منتدى المجتمع ألكثر من 

 العام. ICANNالعام على أن یُعقد في آخر یوم رسمي الجتماع  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  ICANNمة وتنسق إدارة المجتمع صاحب الصالحیات مع منظ
توافر  ICANNاالجتماعات، مثل العروض التوضیحیة والتنسیق والترجمات من أجل عقد منتدى المجتمع. تؤكد منظمة 

. علًما بأن مجتمع ICANN) ورئیس مجلس إدارة 8إلى  1المنتدى لكل من الجھة المعنیة بالعریضة (المدیر من المقعد 
ICANN  بالكامل مدعو للمشاركة في منتدى المجتمع. من المتوقع أن یحضر المدیر المعنّي بالعریضة ورئیس مجلس إدارة
ICANN  منتدى المجتمع من أجل تناول المشكالت المطروحة في العریضة. وال توجد إعدادات أخرى أو طول آخر مطلوب

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

وإذا ما تبقى وقت في فترة منتدى المجتمع، ورأت إدارة المجتمع صاحب الصالحیات أو المشاركون بصنع القرار المؤید 
 إضافیة لمنتدى المجتمع.للعریضة أن من المفید عقد جلسة أو جلستین إضافیتین لمنتدى المجتمع، فیمكن عقد جلسات 

 
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 عزل مدیر لجنة الترشیح: 4المرحلة 
 

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

ICANN . 

ما إن كان یؤید أو یعترض  -وفقًا إلجراءاتھ الداخلیة-حدد وخالل ھذه الفترة، من المفترض بكل مشارك في صنع القرار أن ی
أو یمتنع عن التصویت على إجراء إقالة مدیر لجنة الترشیح. یجب على المشارك في صنع القرار إشعار إدارة المجتمع 

ى إدارة المجتمع صاحب الصالحیات بقراره قبل نھایة ھذه الفترة. وإذا لم یلتزم أي مشارك في صنع القرار بإبالغ قراره إل
 صاحب 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 
 لتحدید ما إن كان إجراء عزل مدیر لجنة الترشیح قد اعتـُمد طبقًا لمتطلبات عتبة الدعم أم ال.اتخاذ القرار 

 عتبة التأیید
یتم اعتماد عریضة إقالة مدیر لجنة الترشیح في حالة تأیید ثالثة مشاركین في صنع القرار أو أكثر من ثالثة لھذه العریضة • 

 القرار.وعدم اعتراض أكثر من مشارك واحد في صنع 

 

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

 .icann.orgار المجتمع صاحب الصالحیات على صفحة الویب المناسبة على موقع العام اإلشعار الخاص بقر

 

 الخاتمة

 بما یتفق معوفي حالة الموافقة، فإن المدیر الخاضع إلشعار إقالة مدیر لجنة الترشیح یقال من منصبھ نھائیًا، ویتم شغل مكانھ 
34T من الالئحة الداخلیة. 7.12المادة 
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