
1 فترة تقدیم العرائض
ً اإلطار الزمني المستھدف: 21 یوما

ال

نعم تستلم - من خالل إجراءات 
منظمات الدعم/اللجان 

االستشاریة المقررة- عریضة 
إلقالة مدیر من منظمات الدعم/ 

اللجان االستشاریة1, 2

ینشر إشعار عریضة إقالة مدیر 
من منظمات الدعم/ اللجان 

االستشاریة على موقع 
ICANN.org

یدعو الشخص المقدم للعریضة والمدیر المعنّي بالعریضة، 
ورئیس (أو نائب رئیس) مجلس اإلدارة وممثل إدارة 

المجتمع صاحب الصالحیات للمشاركین بصنع القرار من 
أجل إجراء حوار

یبذل جھوًدا معقولة من أجل 
إجراء حوار

یقوم العنوان ecadmin@icann.org بالنشر التلقائي على صفحة   1
إدارة المجتمع صاحب الصالحیات على الویب.

یجوز ألي منظمة دعم أو لجنة استشاریة بدء عریضة إقالة مدیر في اي من   2
منظمات الدعم/ اللجان االستشاریة ألي مدیر تحدده منظمة الدعم/اللجنة 

االستشاریة تلك.

ھل قبل المدیر المعنّي 
بالعریضة الدعوة المقدمة 

إلجراء حوار؟

الكلمات المفتاحیة

مجلس إدارة 
ICANN

المشارك بصنع القرار 
والمؤید للعریضة

المشارك بصنع القرار 
المعترض

ICANN منظمةICANN أمین عامICANN منظمات الدعم واللجان مجتمع
االستشاریة 

إدارة المجتمع الُممكن 
صاحب الصالحیات

المشاركون بصنع 
القرارات

ANY SO/AC

ORGANIZATION BOARDCOMMUNITYDPs SO/ACDP PETITIONERDP SUPPORTER

APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

EC ADMIN

SECRETARY

SECRETARY

صفحة 1 من 6
إجراءات ممارسة صالحیة المجتمع صاحب الصالحیات لـ : 

إقالة أعضاء من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة المعیّنین
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1 فترة تقدیم العرائض (البقیة)

یرسل إشعار عریضة إقالة مدیر في 
احدى منظمات الدعم/ اللجان 

االستشاریة إلى إدارة المجتمع صاحب 
 ICANN الصالحیات1وإلى أمین عام

وإلى جمیع المشاركین بصنع القرار

ینشر إشعار عریضة إقالة 
مدیر في احدى منظمات 
الدعم/ اللجان االستشاریة 
ICANN.org على موقع

ال

نعم

ھل یقبل العریضة؟

إشعار
العریضة

ال

ھل تحتوي عریضة إقالة مدیر في احدى 
منظمات الدعم/ اللجان االستشاریة على طلب 

لعقد اجتماع ھاتفي قبل المنتدى؟

ینشر إشعار إنھاء عریضة إقالة مدیر 
في احدى منظمات الدعم/ اللجان 

االستشاریة على موقع 
ICANN.org

نعم

یرسل إشعار إنھاء عریضة إقالة 
مدیر في احدى منظمات الدعم/ 
اللجنة االستشاریة إلى أمین عام 

ICANN

إشعار
اإلنھاء

تنتھي العملیة؛ یبقى 
المدیرفي منصبھ

قاموس المصطلحات

EC - المجتمع صاحب الصالحیات

APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

EC ADMIN

EC ADMIN

EC ADMIN

SECRETARY

SECRETARY

صفحة 2 من 6
إجراءات ممارسة صالحیة المجتمع صاحب الصالحیات لـ : 

إقالة أعضاء من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة المعیّنین
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1 فترة تقدیم العرائض (البقیة)

 ICANN توجھ منظمة
إلى جدولة وتنظیم اجتماع 

ھاتفي قبل عقد المنتدى

تنظم وتنشر وتعلن 
التفاصیل الخاصة 
باالجتماع الھاتفي

یجري اجتماعاً ھاتفیاً قبل 
المنتدى

 ICANN توجھ منظمة
إلى عقد منتدى المجتمع

تتشاور مع المدیر موضوع 
العریضة حول تواجده في 

تاریخ/ وقت االجتماع الھاتفي

یؤكد التاریخ/الوقت 
المقبول لالجتماع الھاتفي

EC ADMIN

EC ADMIN

ORGANIZATION ORGANIZATIONBOARDDPs

COMMUNITY

صفحة 3 من 6
إجراءات ممارسة صالحیة المجتمع صاحب الصالحیات لـ : 

إقالة أعضاء من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة المعیّنین
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2 فترة المنتدى
اإلطار الزمني المستھدف: 21 یوًما3

تدیر وتنسیق منتدى المجتمع5 تتشاور مع المدیر موضوع 
العریضة حول تواجده في تاریخ/ 

وقت منتدى العریضة

یمكن تمدیدھا في حالة عقد المنتدى خالل   3
اجتماع ICANN العام.

إذا كان رئیس مجلس اإلدارة ھو المدیر المعنّي بالعریضة،   4
سیحضر نائب رئیس مجلس اإلدارة.

ال یمكن أیضاً للمشاركین بضنع القرارات المعارضین والمؤیدین   5
باإلضافة إلى من قدم العریضة إدارة وتنسیق المنتدى.

تنظم وتنشر وتعلن التفاصیل 
الخاصة بمنتدى المجتمع

یؤكد تفرغ المدیر لمنتدى 
العریضة

یحضر المدیر المعنّي 
بالعریضة ورئیس مجلس 

اإلدارة إلى المنتدى4

یرسلون وجھات النظر واألسئلة فیما یخص عریضة إقالة مدیر في أحدى منظمات الدعم/ اللجان 
االستشاریة قبل أو أثناء المنتدى إلى إدارة المجتمع صاحب الصالحیات1

قد یحضر أعضاء المجتمع 
(بما في ذلك منظمات 

الدعم/اللجان االستشاریة) 
المنتدى

تنشر السجل العام للمنتدى 
وجمیع الطلبات المكتوبة من 

المجتمع على موقع 
ICANN.org

ینشر وجھات النظر واألسئلة على 
ICANN.org موقع

عملیة المنتدى

یجوز للمشاركین أصحاب القرارات 
APPLICABLE DPالمعنیین إنھاء العریضة في أي وقت

EC ADMIN

SECRETARY

ORGANIZATIONORGANIZATIONORGANIZATION BOARD

BOARD

BOARDDPsSO/AC

COMMUNITY

COMMUNITY

ORGANIZATION

صفحة 4 من 6
إجراءات ممارسة صالحیة المجتمع صاحب الصالحیات لـ :  

إقالة أعضاء من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة المعیّنین
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3 فترة التعلیق2 فترة المنتدى (البقیة)
اإلطار الزمني المستھدف: 7 یوم

یطلب من منظمة 
ICANN إصدار طلب 

من أجل تعلیقات 
وتوصیات المجتمع

 ICANN توّجھ منظمة
إلى جدولة منتدى 
(منتدیات) المجتمع 

اإلضافیة

ال

تستلم طلب اقامة المزید من 
المنتدیات خالل فترة المنتدى إلدارة 

المجتمع ذو الصالحیات أو 
المشاركین بصنع القرار المعنیین؟

نعم

تكرر عملیة المنتدى

تنشر توصیة سیاسة GNSO من 
أجل التعلیقات العامة

ت لتعلیقا ا
مة لعا ا

تقریر التعلیقات 
العامة

تنشر تقریر التعلیقات العامة على 
ICANN.org موقع

EC ADMIN

EC ADMIN

EC ADMIN

ORGANIZATIONORGANIZATION

COMMUNITY

صفحة 5 من 6
إجراءات ممارسة صالحیة المجتمع صاحب الصالحیات لـ : 

إقالة أعضاء من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة المعیّنین
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4 فترة القرار
ً اإلطار الزمني المستھدف: 14 یوما

5 فترة اإلشعار
اإلطار الزمني المستھدف: 24 ساعة

ھل یوافق على 
العریضة وُیشعر 

إدارة المجتمع صاحب 
الصالحیات في 
غضون اإلطار 

الزمني؟6

 ICANN ُیشعر أمین عام
وإدارة المجتمع صاحب 

الصالحیات1 وجمیع منظمات 
الدعم/اللجان االستشاریة بأن 
المدیر المعنّي سوف تتم إقالتھ 

مع تفسیر لحیثیات اإلقالة

یقال المدیر من منصبھ

انتھاء العملیة؛ یبقى 
المدیر في عملھ

ترسل إشعار إنھاء عریضة إقالة 
مدیرفي أحدى المنظمات الدعمة/ 
اللجان االستشاریة إلى أمین عام 

ICANN

ینشر إشعار إنھاء عریضة إقالة مدیر 
في احدى منظمات الدعم/ اللجان 

االستشاریة على موقع 
ICANN.org

یستخدم اإلجراءات 
الداخلیة من أجل تقریر 
دعم أو معارضة القرار

نعم

ال

یقال المدیر من 
منصبھ، یتم ملء 
المنصب الشاغر

ینظر اإلشعار الناتج عن ذلك مع تفسیر 
من إدارة المجتمع صاحب الصالحیات 
أو أیة إشعارات أخرى یتلقاھا األمین 

ICANN.org العام على موقع

یجب أن یحصل على أغلبیة أصوات 3/4.  6

إشعار
اإلنھاء

APPLICABLE DPAPPLICABLE DP

APPLICABLE DP

EC ADMINSECRETARY

SECRETARY

BOARD

SO/ACEC ADMIN

صفحة 6 من 6
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إجراءات ممارسة صالحیة المجتمع صاحب الصالحیات لـ : 
إقالة أعضاء من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة المعیّنین


