
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 معیّن 

 من جانب منظمة دعم/لجنة استشاریة
 
 

 استشاریة: مقدمةصالحیة إقالة مدیر معیّن من جانب منظمة دعم/لجنة 
  

  

وینطبق على إقالة عضو مجلس اإلدارة تم تعیینھ  ،3.2: المادة الملحق د34Tالداخلیة  ICANNلوائح ھذا اإلجراء موضح في 
 بمعرفة أحد المشاركین في صنع القرار.

تم تعیینھ من خالل  ICANNومن خالل ھذه الصالحیة، یجوز للمجتمع صاحب الصالحیات إقالة أي عضو في مجلس إدارة 
GNSO  أوASO  أو المجتمع الشامل لعموم المستخدمین. وتبدأ عملیة اإلقالة عند تقدیم فرد لعریضة إلى منظمة الدعم أو

ر المعیّن من جانبھا. عند استالم أي عریضة، وقبل تقریر ما إن كان یقبل أي اللجنة االستشاریة المعیِّنة من أجل إقالة المدی
عریضة أم ال، یجب على المشارك في صنع القرار إشعار إدارة المجتمع صاحب الصالحیات بحیث یتم نشر العریضة على 

34T34، وعلى صفحة مراسالت المجتمع صاحب الصالحیاتT34وعلى  صفحة المجتمع صاحب الصالحیاتT القائمة البریدیة إلدارة
 . المجتمع صاحب الصالحیات
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 عریضة عزل المدیر المعیّن من جانب منظمة دعم/لجنة استشاریةفترة  :1المرحلة 
 

یتم الشروع في ممارسة صالحیة عزل عضو مجلس اإلدارة المعیّن بمعرفة منظمة دعم/لجنة استشاریة عندما یقدم فرد 
عریضة یطالب فیھا بعزل عضو مجلس اإلدارة. ویجب تقدیم العریضة إلى المشارك في صنع القرار المعنّي والذي قام بتعیین 

 11:59یوًما، وتنتھي في تمام الساعة  21ة العریضة، والتي تدوم لمدة عضو مجلس اإلدارة، بما یؤدي إلى البدء في فتر
  .ICANNمساًء، بالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمنظمة 

بالعریضة التي تم استالمھا، ثم یدعو مقدم العریضة  ICANNویقوم المشارك في صنع القرار المعنّي 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 المعنّي إشعار إدارة المجتمع صاحب  21وفي غضون فترة العریضة الممتدة لمدة 
بول أو رفض العریضة. وفي حالة الرفض، تصدر إدارة المجتمع بما إن كان عازًما على ق ICANNالصالحیات وأمین عام 

 صاحب الصالحیة إشعاًرا بإنھاء عملیة إقالة المدیر المعیّن من جانب منظمة الدعم/اللجنة االستشاریة.

 
 



  
 : فترة منتدى المجتمع لعزل المدیر المعیّن من جانب منظمة دعم/لجنة استشاریة2المرحلة 

 

مساًء، بالتوقیت المحلي للمقر الرئیسي لمنظمة  11:59یوًما، وتنتھي في تمام الساعة  21تستمر فترة منتدى المجتمع لمدة 
ICANN ویجوز للمجتمع صاحب الصالحیات المطالبة بإجراء منتدى المجتمع شخصیًا في اجتماع .ICANN  العمومي

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

 العام. ICANNجتماع العام على أن یُعقد في آخر یوم رسمي ال ICANNبالتوقیت المحلي للمدینة المضیفة الجتماع 
 

 المؤتمر الھاتفي لما قبل المنتدى، حسب الطلب
المطالبة بمؤتمر ھاتفي قبل منتدى -من خالل مدیر المجتمع صاحب الصالحیات-یجوز للمشاركین أصحاب القرارات المعنیین 

 تحدید موعده قبل منتدى المجتمع.  ICANNالمجتمع، 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.
 

ن طلبات فیما یخص الدعم اللوجیستي واإلدارة وغیرھا م ICANNوتنسق إدارة المجتمع صاحب الصالحیات مع منظمة 
 االجتماعات، مثل العروض التوضیحیة والتنسیق والترجمات من أجل عقد منتدى المجتمع. 

 
. علًما بأن مجتمع ICANNتوافر المنتدى لكل من الجھة المعنیة بالعریضة ورئیس مجلس إدارة  ICANNتؤكد منظمة 

ICANN  بالكامل مدعو للمشاركة في منتدى المجتمع. وال توجد إعدادات أخرى أو طول آخر مطلوب من أجل جلسة منتدى
 المجتمع، فھو منتدى للنقاش حیث یمكن التعبیر عن وجھات النظر واإلجابة عن األسئلة. 

 
جتمع صاحب الصالحیات أن من المفید وإذا ما تبقى وقت في فترة منتدى المجتمع، ورأى المشارك بصنع القرار أو إدارة الم

 عقد جلسة أو جلستین إضافیتین لمنتدى المجتمع، فیمكن عقد جلسات إضافیة لمنتدى المجتمع.
 

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 التعلیق3المرحلة 
 

بعد انتھاء فترة منتدى المجتمع، یجب أن تكون ھناك فترة لمدة سبعة أیام یمكن للمجتمع خاللھا تقدیم التعلیقات والتوصیات 
د المسئولیة عن إصدار طلب من أجل التعلیقات/التوصیات وعن التأك ICANNحول عریضة اإلقالة المرجأة. وتتولى منظمة 

 على الویب. ICANNمن نشر التعلیقات/التوصیات على موقع 

 

 

 فترة قرار عزل المدیر المعیّن من جانب منظمة دعم/لجنة استشاریة :4المرحلة 
 
 

عند انتھاء فترة التعلیقات، یتخذ المشارك بصنع القرار المعنّي قراًرا بخصوص إجراءات إقالة المدیر المعین من جانب منظمة 
مساًء، بالتوقیت  11:59یوًما، وتنتھي في تمام الساعة  21الدعم/اللجنة االستشاریة خالل فترة القرار، والتي تدوم لمدة 

 . ICANNالمحلي للمقر الرئیسي لمنظمة 

ما إن كان یقبل أو  -وفقًا إلجراءاتھ الداخلیة-وخالل ھذه الفترة، من المفترض بالمشارك في صنع القرار المعنّي أن یحدد 
یرفض عریضة العزل. ویجب أن یكون ھناك تأیید بأغلبیة ثالثة أرباع لكي تتم اإلقالة. ویجب أن یشتمل أي قرار إلقالة 

 ھذا القرار.المدیر على تفسیر لسبب اتخاذ 

 
 



 : اإلشعار بالقرار والحكم النھائي5المرحلة 
 

إذا تمت الموافقة على عریضة إقالة عضو مجلس  ICANNتقدم إدارة المجتمع صاحب الصالحیة إشعاًرا إلى أمین عام 
 24اإلدارة المعیّن من جانب منظمة دعم/لجنة استشاریة أو رفضھا من جانب المشارك بصنع القرار المعنّي، في غضون 

 المناسبة على الویب.  icann.orgاإلشعار على صفحة  ICANNساعة من انتھاء فترة القرار. كما ینشر أمین عام 

الموافقة، فإن المدیر الخاضع إلشعار إقالة المدیر المعیّن من جانب منظمة دعم/لجنة استشاریة یقال من منصبھ  وفي حالة
 ة الداخلیة. من الالئح 7.12المادة 34Tنھائیًا، ویتم شغل مكانھ بما یتفق مع 
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