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 القسم "أ": مقدمة، الھیكل والتعریفات
 مقدمة .1

ھي المقر التنظیمي الرئیسي لمستخدمي اإلنترنت من األفراد داخل  )ALAC(ستشاریة الا At-Largeإن لجنة  1.1
في دراسة  ALAC. ویكمن الدور الذي تلعبھ لجنة )ICANN(ھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

دمي ، وتقدیم النصائح الالزمة نظًرا الرتباط عملھا بمصالح مستخICANNاألنشطة التي تقوم بھا منظمة 
من منظمات معتمدة یشار إلیھا باسم منظومات  ICANNداخل  At-Largeاإلنترنت من األفراد. یتكون مجتمع 
التي تمثل مصالح مستخدمي اإلنترنت الفردیین وكذلك  )ALSes(المجتمع الشامل لعموم المستخدمین 

 Large-Atیة تابعة لجمعیة ھذا وتوجد خمس منظمات إقلیم .ALS1ردیین غیر المنتسبین إلى المستخدمین الف
(RALO) تتولى كل منظمة من تلك المنظمات مسؤولیة إحدى المناطق الجغرافیة الخمسة التي حددتھا مؤسسة ،
ICANN بمجرد اعتماد .ALS  من قبلALAC  تصبح عضًوا فيRALO د قبول في منطقتھا. وبالمثل، بمجر

. RALOدھا الخاصة، تصبح عضًوا في لقواع وفقًا RALOاألعضاء الفردیین غیر المنتسبین من قِبل 
اثنین منھم وتعیّن  RALOثالث أعضاء، تعیّن منظمة  ALACكل منطقة من تلك المناطق في لجنة  ویمثِّل
 العضو الثالث. ICANNالترشیح بمنظمة  لجنة

و موضَّح ا ھكم )RoP(وفقًا للقواعد اإلجرائیة  ALACأیدینا، تعمل لجنة  حسبما یتضح من الوثیقة التي بین 1.2
 .10بمزید من التفصیل في الفقرة 

عمل) على توفیر الدعم اإلداري وأنواع الدعم (فریق ال ICANNیتولى أعضاء معینون من فریق منظمة  1.3
 .At-Largeوجمعیة  ALACاألخرى إلى لجنة 

 المصطلحات وتعریفاتھا .2
طلحات واالختصارات الخاصة التي تم تجمعیھا في ھذا السیاق لتسھیل الفھم رائیة على بعض المصتحتوي القواعد اإلج

 والقراءة. ویكون للكلمات المذكورة بین عالمات تنصیص المعاني الواردة في التعریفات الموضحة لھا.

الفقرة  التعریف المصطلح/االختصار
فة  المعّرِ

مات إضافیة و/أو عملیات مل بین طیاتھا معلولك الوثیقة التي تحت الوثیقة الملحقة
 تشغیلیة ترتبط ببعض جوانب القواعد اإلجرائیة.

10.2 

AGM  االجتماع العمومي السنوي: االجتماع التي تعقده منظمةICANN  في
ذي الربع الثالث من كل عام فیما بین شھري أكتوبر ودیسمبر وال
ما ھو یتزامن انعقاده مع االجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة، ك

 الداخلیة. ICANNمن لوائح  7.13ي القسم موضح ف

5.2 

AAGM  االجتماع العمومي السنوي للجنةALAC ھو اجتماع تعقده لجنة ،
ALAC  السنوي لمنظمة بالتزامن مع االجتماع العموميICANN. 

11.2.2 

ALAC  لجنةAt-Large  :ھي العضو الخامس عشر من أعضاء االستشاریة
 والمعنیة بمصالح مستخدمي اإلنترنت. ICANNمنظمة 

1.1 

االستشاریة  At-Largeشر الذین عینتھم لجنة ص الخمسة عأحد األشخا ALACعضو لجنة 
ALAC ویستخدم تعبیر "أعضاء لجنة .ALAC  الحالیین" عند یشیر

المرجع صراحة إلى جمیع األعضاء الحالیین للجنة سواء أكانوا 
 موجودین في ذات اللحظة أم ال.

3.1 

                                                 
)، ولكن EURALOیة عامة لعموم المستخدمین (رابطة أفراد في المنطقة األوروبیة تجمیع أعضائھا الفردیین معًا في لجنة استشار RALOاختارت  1

 ألغراض ھذا النظام الداخلي، یُعتبر ھؤالء األفراد غیر تابعین.
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الفقرة  التعریف المصطلح/االختصار
فة  المعّرِ

ALS  ھیكلAt-Large الكیانات األساسیة المعتمدة من لجنة :ALAC 
نة ألركان جمعیة  والتي یتم تنظیمھا داخل كل منطقة  At-Largeالمكّوِ

 الخمسة. RALOفي شكل منظمات  ICANNمن مناطق منظمة 

1.1 

ALT  فریق قیادة لجنةALAC فریق قیادة لجنة :ALAC  المشكَّل من أعضاء
ن من رئیس  ICANNاللجنة والممثِّل لمختلف مناطق منظمة  والمكوَّ

 ین لھذا الرئیس.اللجنة ونائب أو اثن

3.5 

 ALAC. 3.5أي من أعضاء فریق قیادة لجنة  ALTعضو 
في مجموعات أخرى تابعة أو غیر  ALACأي شخص عینتھ لجنة  المعیَّن

لتمثیل اللجنة أو العمل لصالحھا أو للعمل في  ICANNتابعة لمنظمة 
وقد یعمل بعض المعینین تحت المسمى الوظیفي . At-Largeجمعیة 

 "ممثل العالقات" بحسب قواعد المجموعة التي ُعین فیھا ھذا الشخص.

7 

ھي قوائم مراسلة أو غیرھا من اآللیات المحددة في دلیل البرید  قوائم التوزیع المعتمدة
والتي تستخدم في توزیع المعلومات  ALACاإللكتروني للجنة 

 ھو مبین في القواعد اإلجرائیة. لما وفقًا

14.2.3 

 3.4 المنتخب لتولي رئاسة اللجنة. ALACھو عضو لجنة  الرئیس
قاطبة. وبشكل عام یتم  ALACرأي أو موقف تتوصل إلیھ لجنة  اإلجماع

من % 80التوصل إلى ھذا الموقف أو الرأي بنسبة ال یقل عن 
 المجتمعین. ALACلجنة  أعضاء

12.1.1 

المجتمع صاحب 
 )EC(الصالحیات 

والذي یعد المعیّن المنفرد الذي یسمح  ICANNالھیكل الكائن داخل 
في  لبعض اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم حسبما ھو محدد

الداخلیة للمشاركة في عملیات اتخاذ القرارات  ICANN لوائح
 .ICANNفي  ویةیحال

24.1 

ICANN .1.1 ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
 11.6 القرارات الرسمیة ALACاآللیة التي یتخذ من خاللھا أعضاء لجنة  االقتراح
حق التصویب أو المشاركة في قرار یلزم االتفاق علیھ بإجماع اآلراء  الوكالة

 .ALACنیابة عن عضو آخر بلجنة 
12.3 

RALO  منظمةAt-Large  :أي منظمة إقلیمیة تابعة لمنظمة اإلقلیمیةICANN 
 ة من ھیاكل عینة، وتتألف ھذه المنظمرافیة ممنطقة جغمختصة ب

At-Large  المعتمدة. ھناك خمس منظماتRALO  تتولى كل منھا
الخمس، وبیانھا كالتالي: أفریقیا،  ICANNمسؤولیة منطقة من مناطق 

الالتینیة وجزر  وأسیا وأسترالیا والمحیط الھادئ، وأوروبا، وأمریكا
 .الكاریبي، وأمریكا الشمالیة

1.1 

RoP  مة لعمل لجنة   - ALACالقواعد اإلجرائیة: ھي الوثیقة المنّظِ
 ھذه الوثیقة.

1.2 

 ALACھو رسالة إلكترونیة ترسل إلى بعض القوائم البریدیة للجنة  طلب االختیار
ب اختیار بعض المرشحین لشغل طلت At-Largeة جمعی و/أو

 معین. منصب

17.1.3 

و/أو جمعیة  ALACتقریر یتم إرسالھ إلى بعض القوائم البریدیة للجنة  ملخص االختیار
At-Large .ح نتائج طلب االختیار  یوّضِ

17.1.6 

SoI  رسالة بیان االھتمام: وثیقة تضم بعض المعلومات المھنیة األساسیة
الشخص، ویجب على من یرغب في المشاركة بأنشطة لجنة  عن

ALAC  م ھذا البیان (عادة ما یتم إعداد ھذا البیان باستخدام أن یقدِّ
 إحدى أدوات الویكي).

4.3 



 

 4  2018تشرین األول (أكتوبر)  24في  - 4المراجعة  -اإلجرائیة  ALACقواعد 

الفقرة  التعریف المصطلح/االختصار
فة  المعّرِ

تحقیق أغلبیة  ALACتتطلب معظم القرارات التي تصدر عن لجنة  األغلبیة العظمى
) لصالح أي اقتراح كي یتم %50بسیطة من األصوات (أكثر من 

تمریره. وإذا تحقق التوافق على ھذا االقتراح بما ال یقل عن ثلثي 
 .األصوات، یوصف ذلك التوافق حینئذ باألغلبیة العظمى

12.2.1 

 وجمعیة  ALACالمعُین لدعم لجنة  ICANNفریق عمل منظمة  العاملون
At-Large. 

1.3 

TG  المجموعة المستھدفة: المؤسسة التي تقبل "ممثل العالقات" بلجنة
ALAC  ُین آخر.أو شخص مع 

7.1 

WT  فریق العمل: وصف عام ألي مجموعة تابعة للجنةALAC  مكلفة
مجموعة العمل أو اللجنة  WTبمھمة معینة. ویصف االختصار 

الرئیسیة أو اللجنة الفرعیة أو فریق صیاغة المسودات أو أي 
 آخر مماثل. مسمى

14.3 

 ICANNإن مسرد المصطلحات الخاص بمنظمة 
)en-03-02-2014-https://www.icann.org/resources/pages/glossary(  ھو أحد المراجع المفیدة 

 واالختصارات المستخدمة في المنظمة. التي تشمل معظم المصطلحات

 تخدمیناللجنة االستشاریة العامة لعموم المس .3
لجنة استشاریة مكونة من خمسة عشر عضًوا تعمل كمركز تنظیمي رئیسیي لمنظمة ي ھ ALACلجنة  3.1

ICANN :المعنیة بمستخدمي اإلنترنت من األفراد. وتتألف اللجنة مما یلي 
 At-Large) تختارھم منظمات ICANNعشرة أعضاء (اثنین لكل منطقة من مناطق  3.1.1

 RALOs اإلقلیمیة
) تختارھم لجنة الترشیح ICANNة من مناطق (واحد لكل منطق ALACخمسة أعضاء من  3.1.2

بما یتوافق مع اللوائح الداخلیة للمؤسسة  ICANN بمنظمة
2.4-en#XI-/bylawshttps://www.icann.org/resources/pages/governance 

وین النطاق ، كقطاع خاص وشركة غیر ربحیة لدیھا مسؤولیات إدارة فنیة لنظام أسماء وعناICANNتعتمد  3.2
في مجموعة كبیرة من مصالح  ICANNلتمثیل منظمة  At-Largeوجمعیة  ALACنت، على لجنة باإلنتر

، ICANNشطة التي تقوم بھا ھیئة مسؤولیة دراسة األن ALACالمستخدمین الفردیین. وعلیھ تتولى لجنة 
 األفراد. النصائح الالزمة نظًرا الرتباط عملھا بمصالح مستخدمي اإلنترنت من وتقدیم

 باألدوار اآلتیة: ALAC، تضطلع لجنة ICANNاخلیة لمنظمة وائح الدوفقًا لل 3.3
عملھا ، وتقدیم النصائح الالزمة نظًرا الرتباط ICANNدراسة األنشطة التي تقوم بھا منظمة  3.3.1

بمصالح مستخدمي اإلنترنت من األفراد. ویتضمن ھذا السیاسات التي یتم وضعھا من خالل 
خرى التي سیكون من المناسب أن لعدید من القضایا األاعمة، إلى جانب الدا ICANNمنظمات 

 یقوم المجتمع حیالھا بتقدیم مساھماتھ ومشورتھ.
 ؛ICANNممارسة دور مھم في آلیات المساءلة بمنظمة  3.3.2
 إلى مستخدمي اإلنترنت من األفراد. ICANNالتنسیق لتقدیم بعض مساعدات  3.3.3
 من أجل:اإلقلیمیة  At-Largeالعمل جنبًا إلى جنب مع منظمات  3.3.4

إطالع مجتمع مستخدمي اإلنترنت من األفراد على أحدث األخبار المھمة  3.3.4.1
 ؛ICANN عن
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والمعلومات المبینة لعناصر عملیة اتخاذ القرار  ICANNنشر أخبار منظمة  3.3.4.2
 المنظمة؛ في

 تعزیز أنشطة التوعیة في المجتمع لمستخدمي اإلنترنت من األفراد؛ 3.3.4.3
وأعمالھا  ICANNة فیما یتعلق بمؤسسة مررامج تعلیمیة مستإعداد معلومات وب 3.3.4.4

 وحفظ ھذه المعلومات.
في كل منطقة من  ICANNوضع إستراتیجیة إعالمیة تغطي قضایا منظمة  3.3.4.5

 ؛RALO مناطق
وتقدیم المساھمات  ICANNالمشاركة في عملیات وضع وتطویر سیاسات منظمة  3.3.4.6

 فراد؛مي اإلنترنت من األوالنصائح التي تعكس بدقة آراء واحتیاجات مستخد
وتوضیح تأثیرھا المقترحة وقراراتھا  ICANNنشر وتحلیل سیاسات منظمة  3.3.4.7

 اإلقلیمي (المحتمل) وتأثیرھا (المحتمل) على األفراد في المنطقة؛
عرض آلیات قائمة على شبكة اإلنترنت تتیح إجراء نقاشات بنّاءة بین أعضاء  3.3.4.8

 ین.منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدم
 At-Largeالتي تتیح التواصل بین أعضاء ھیاكل یات والعملیات إنشاء بعض اآلل 3.3.4.9

، حتى یتسنى لألفراد المھتمین ICANNوبین المشاركین في صنع القرارات بمنظمة 
 بذلك تبادل وجھات النظر بشأن قضایا المنظمة المعلقة.

د مجلس إدارة ألحد األشخاص لشغل مقعد واحد من مقاع At-Largeواختیار جمعیة  3.3.4.10
 .ICANN منظمة

 أحد أعضاءھا عن طریق االنتخاب. ALACیترأس لجنة  3.4
من مجموعة إقلیمیة متوازنة تضم خمسة أعضاء، یمثِّل كل عضو منھم  ALACادة ما یتكون فریق قیادة لجنة ع 3.5

 وبیانھم كالتالي: ICANNإحدى المناطق التابعة لمنظمة 
 ؛ALACرئیس لجنة  3.5.1
بما م بمنصب رئیس فریق القیادة عدد النواب حسللجنة، ویحدد القائنائب أو اثنین لرئیس ا 3.5.2

 لھ، و یتراءى
 واثنین أو ثالثة أعضاء عادیین من أعضاء اللجنة؛ 3.5.3
العاملین  ICANNلدى منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لـ  ALACومنسقو عالقات  3.5.4

 ؛ALTبصفة استشاریین لدى فریق 
جل المشاركة بصفة استشاریین لدى معرفة الرئیس من أوقد تتم دعوة أشخاص آخرین ب 3.5.5

 ؛ALT فریق
، إال أنھم لیسوا جزًءا من فریق ALTوعلى الرغم من دعوة استشاریین للمشاركة في اجتماعات  3.5.6

ALT  بشكل رسمي. علًما بأن قراراتALT .یتم اتخاذھا فقط من خالل خمسة ممثلین إقلیمیین 
لمناسب تلك المنوطة بالرئیس ونائبھ حیث إنھ الشخص ا ومحددة، اللھم إالریق القیادة صالحیات واضحة لیس لف 3.6

 .6.3إلى  6.1كما ھو مبین بالكامل في الفقرات من  ALACأو الشخص الذي عینتھ لجنة 
 بالمھام التالیة: ALTیقوم أعضاء فریق  3.7

لضمان تركیز أعمال اللجنة على أھم القضایا مع تقلیل النفقات  ALACمساعدة رئیس لجنة  3.7.1
 اإلداریة إلى أقصى قدر؛

 في إدارة الشؤون العامة للجنة ALACدعم رئیس لجنة  3.7.2
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 المساعدة في ضمان مراعاة القرارات التي تتخذھا اللجنة للقضایا اإلقلیمیة. 3.7.3
 یات التالیة:من خالل اآلل ALACتُنفذ أعمال لجنة  3.8

أو المؤتمرات التي تعقد عن  ICANNجمیع االجتماعات التي تعقدھا اللجنة، سواء اجتماعات  3.8.1
 سنویًا؛ بعد

وأعضاء  RALOاء اللجنة وفریق قیادة مؤلفة من أعض )WT(مجموعة متنوعة من فرق العمل  3.8.2
 At-Largeجمعیة 

الحصر البرید اإللكتروني ومواقع ى سبیل المثال ال وسائل التواصل اإللكترونیة بما في ذلك عل 3.8.3
 ة.الویكي والمناقشات الھاتفی
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 والمسؤولیات المنوطة بھا ALACالقسم "ب": لجنة 
 ALACمسؤولیات ومتطلبات أعضاء لجنة  .4

 .من آن آلخر ALACااللتزام بھذه القواعد اإلجرائیة وغیرھا من المتطلبات التي تتفق علیھا لجنة الموافقة على  4.1
 من خالل تنفیذ كل ما یحقق النفع للمجتمع بالكامل. At-Largeوجمعیة  ALACة العمل لصالح لجن 4.2
غة التي توافق علیھا اللجنة بما في ذلك المعلومات المھنیة األساسیة بالتنسیق والصی )SoI(تقدیم بیان االھتمامات  4.3

 والعمل دوًما على تحدیث ھذا البیان.
بأقصى قدر ممكن، وتقدیم إخطارات  ھذه االجتماعاتوالمشاركة في  ALACحضور جمیع اجتماعات لجنة  4.4

 مسبقة عند العزم على التغیب عن ھذه االجتماعات متى كان ذلك مناسبًا.
والمشاركة فیھا بفاعلیة، بما في ذلك االجتماعات المباشرة والمؤتمرات  ALACإعداد جمیع مناقشات لجنة  4.5

 لویكي وغیرھا من وسائل التفاعل التي تتفق علیھا اللجنة.لكتروني ومواقع االمنعقدة عن بعد وقوائم البرید اإل
باستثناء تلك التي تتطلب  ALACلجنة  المشاركة في جمیع القرارات واالقتراعات الجماعیة التي تتخذھا 4.6

 حضور االجتماع وال یستطیع العضو حضورھا.
 .ICANNل منظمة تولي زمام المبادرة في تمثیل مصالح مستخدمي اإلنترنت داخ 4.7
، وتفضل المشاركة كذلك في فرق العمل التي ترعاھا الھیئات ALACمشاركة بفاعلیة في فرق عمل لجنة لا 4.8

وتكون مثل ھذه المشاركة فردیة وال تمثل رسمیًا اللجنة ما لم یذكر خالف ذلك.  .ICANNالتابعة لمنظمة 
 ي یشارك فیھا.من فرق العمل التویفضل أن یتقلد العضو منصبًا قیادیًا داخل فریق أو أكثر 

 إذا طرأت حالة معینة تعذر على العضو فیھا بشكل معقول (في الوقت الحالي أو المستقبلي) تنفیذ االلتزامات 4.9
 المنوطة بدوره الوظیفي؛ فیجب علیھ أن یتخلى عن منصبھ أو یضمن تنفیذ ھذا الدور في اللجنة أو جمعیة 

At-Large .على الوجھ األكمل 
بالكامل في الوثیقة الملحقة "وصف مناصب األعضاء والمعینین یات التي تمت مناقشتھا كافة المسؤولزام بااللت 4.10

 ".ALACفي لجنة 

 ALACرئیس لجنة مسؤولیات ومتطلبات  .5
 أحد أعضاءھا. ALACیجب أن یكون رئیس لجنة  5.1
 نصب، وإنما یشترطعضًوا بھا وقت الترشح للم ALACال یشترط أن یكون المرشح لشغل منصب رئیس لجنة  5.2

، )AAGM(العمومي السنوي المقبل  ALACتماع لجنة فیھ احتمالیة أن یكون عضًوا بعد اختتام اج
 .ICANNاالجتماع الذي تعقده اللجنة بالتزامن مع االجتماع العمومي السنوي لمنظمة  وھو

؛ ICANNي السنوي لمنظمة عضًوا بھا بعد االجتماع العموم ALACإذا لم یكن الشخص المنتخب رئیًسا للجنة  5.3
 فیجب إجراء انتخابات جدیدة للرئاسة.

یتم اختیار الرئیس لفترة رئاسیة مدتھا عام واحد. وفي نھایة ھذه الفترة، یجوز تجدید التعیین لفترة أخرى مدتھا  5.4
ول ون أولویة االختیار في المقام األجنة مراعاة أن تك. وعلى أعضاء الل8.2عام واحد وفقا ألحكام الفقرة 

 للشخص األفضل لمنصب الرئیس وعدم النظر إلى قدرتھ على العمل كفترة رئاسیة ثانیة.
لمنوطة بمنصبھ في القواعد اإلجرائیة التي نحن بصددھا إلى أي تفویض جمیع األعمال ا ALACیجوز لرئیس  5.5

 حة.فویض مرفوًضا صرامن أعضاء اللجنة ما لم یكون ھذا الت
في حال قیام رئیس اللجنة بتفویض عضو آخر لتسییر أحد االجتماعات؛ تنتقل جمیع الحقوق والمسؤولیات  5.6

االجتماع باستثناء تلك الحقوق والمسؤولیات المقصورة  المنوطة بھ في إدارة االجتماعات إلى من یقوم مقامھ في
 صراحة على شخص "رئیس اللجنة".
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بعض األحیان باسم "المحافظ") إلى أعضاء  بعض مسؤولیاتھ (یشار إلیھا فية ض رئیس اللجنیتوقع أن یفوِّ  5.7
ھتمامات وقدرة اللجنة اآلخرین، ویكون اختیار ھؤالء األعضاء و/ أو ممثل العالقات بحسب المھارات واال

 العضو على تحمل أعباء العمل.
ض، و 5.8  في السجالت العامة. أن یسجل التفویضیُشترط لجمیع ھذه التفویضات موافقة الشخص المفوَّ
 من بین مھام رئیس اللجنة ما یلي: 5.9

 ترأس اجتماعات اللجنة. 5.9.1
قیاسیة سبل تحدید اإلجراءات الواجب اتباعھا في بعض المواقف إذا لم تشمل إجراءات العمل ال 5.9.2

 التعامل مع ھذا الموقف.
 بھا اللجنة.واعد التي تعمل االلتزام بالقواعد اإلجرائیة واللوائح الداخلیة وغیرھا من الق 5.9.3
 .ALTتحدید جداول أعمال االجتماعات مقدًما بالتعاون مع فریق العمل وأعضاء فریق  5.9.4
 أن یكون ممثل العالقات األول في فریق العمل. 5.9.5
وفي أعمال التواصل المكتوبة. إضافة  At-Largeجتماعاتھا واجتماعات جمعیة تمثیل اللجنة في ا 5.9.6

الذي یتولى قیادتھا  ALTلتشاور مع أعضائھا ومع فریق رئیس اللجنة با إلى ھذه المسؤولیة، یلتزم
 متى كان ذلك مناسبًا. At-Largeومع ھیئة اللجنة و/أو القطاعات األخرى بجمعیة 

 ضمان تحدید المواعید الزمنیة والنھائیة ألعمال اللجنة والوفاء بھذه المواعید. 5.9.7
ع المشاركة واتخاذ شجیوت At-Largeعیة تسھیل مشاركة جمیع أعضاء اللجنة في أنشطة جم 5.9.8

كما ھو محدد -اإلجراءات المناسبة إذا لم تكن مشاركة وإسھامات أعضاء اللجنة والمعینین 
 ُمرضیة أو ال تفي بالتوقعات المأمولة. -7والفقرة  6والفقرة  4الفقرة  في

لدى  ALAC, العمل بصفة ممثل للجنة 24والمادة  23ومع مراعاة األحكام الواردة في الفقرات  5.9.9
 .ICANN تمع الُممّكن فيإدارة المج

الداخلیة أو من خالل  ICANNبموجب لوائح  ALACإلى رئیس  ةً احالمسؤولیات الممنوحة صر 5.9.10
. At-Largeومجتمع  ALAC، بخالف تلك المرتبطة مباشرة بـ ICANNإجراءات مجلس إدارة 

ھو محدد في تتمثل أحد األمثلة على ھذه المسؤولیة في اختیار أعضاء فریق المراجعة الخاصة كما 
 الداخلیة. ICANN(أ) (ھـ) (ج) من لوائح  4.6(ھـ) و )أ( )4.6(القسمین الداخلیین 

 یكلف الرئیس بنفس االلتزامات المنوطة بجمیع أعضاء فریق باعتباره عضًوا في الفریق. 5.10
الناحیة اتخاذ قرارات جوھریة نیابة عن اللجنة إذا كان األمر عاجال وال یتحمل من  ALACیجوز لرئیس لجنة  5.11

. ویجب إبالغ أعضاء ALTبالتشاور مع فریق  -قدر المستطاع-ك ذلالعملیة استشارة اللجنة. ویجب أن یكون 
 اللجنة بأیة قرارات دون أي تأخیر بال داع، ویجب أن تقر اللجنة ھذا القرار في أسرع وقت ممكن.

 الصالحیات التالیة حسب تقدیره الفردي: ALACیمتلك رئیس لجنة  5.12
شورات على برامج التواصل بتعلیق أو تقیید حق أي شخص في وضع من ICANNمنظمة توصیة  5.12.1

، التي توفرھا المنظمة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر At-Largeلجمعیة اإللكترونیة 
البرید اإللكتروني ومواقع الویكي؛ وذلك إذا رأى رئیس اللجنة انتھاك ھذا الشخص لقواعد السلوك 

). إذا كان ثمة إجراء ضروري ولیس لھ أي عوارض قانونیة، 14.4قرة (الف ALACة الخاصة بلجن
و/أو بعد إخطار  -متى كان ذلك مناسبًا-قبل اتخاذ ھذا اإلجراء  ALTیشاور رئیس اللجنة فریق 

افقة ھذا الفریق على ذاك اإلجراء بھذا االنتھاك على أن یسعى إلى الحصول على مو ALTریق ف
جب على رئیس اللجنة مراعاة الطبیعة العامة لألعمال التي یقوم بھا الفرد وی (اإلجراءات).

اف على المسار الصحیح أم أنھا شكل من أشكال االنتھاك عند تحدید وتقدیرھا من حیث االنحر
 تعلیق أو إجراء آخر.ال مدة
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المنشورة على برامج التواصل التي ت اإللكترونیة بحذف المنشورا ICANNتوصیة منظمة  5.12.2
أو ثبت عدم ارتباطھا دیرھا المنظمة إذا سبب وجودھا ضرًرا أو ظلًما ألي شخص أو مؤسسة ت

 بأنشطة المنظمة.
بشأن برامج  5.12.2و 5.12.1اتخاذ اإلجراءات المباشرة المطابقة لما ھو محدد في الفقرتین  5.12.3

 .ICANNالتواصل اإللكترونیة التي ال ترعھا منظمة 
إذا كانت أعمال  At-Largeوجمعیة  ALACمنع أي شخص لفترة زمنیة من مزاولة أنشطة لجنة  5.12.4

 رة.ضا) أو تعد من األعمال ال14.4ھذا الشخص منافیة لقواعد السلوك (الفقرة 
اإلبالغ عن أیة مشكالت أو مخاوف أو شكاوى حول المنظمة إلى محقق  ICANNیجوز ألي عضو في منظمة  5.13

 ).9.8الشكاوي (انظر الفقرة 
األعضاء بما في ذلك تفویض المسؤولیات ألحد لتزامات منصبھ تنفیذ مھام وا إذا لم یتمكن رئیس اللجنة من 5.14

ن یتمكن الرئیس األصلي من استئناف مھامھ اآلخرین؛ یعمل عضو آخر من أعضاء اللجنة كرئیس لھا إلى أ
 تعین اللجنة بدیالً لھ. ویكون الرئیس البدیل أحد من یلي ذكرھم على الترتیب: أو

 حدًا یعمل عمل الرئیس.نائب الرئیس إذا كان ھناك شخًصا وا 5.14.1
أو  ALACوبعد التشاور مع أعضاء لجنة المشترك بین نواب الرئیس  أحد نواب الرئیس بالتوافق 5.14.2

من یقع اختیار فریق العمل عشوائیًا علیھ من  -إذا لم یتحقق ھذا التوافق-اآلخرین، أو  ALTفریق 
 م بمھام منصب رئیس اللجنة.األعضاء القادرین على القیا

 إذا لم یتحقق ھذا -، أو بالتوافق المشترك بین أعضاء الفریق ALT ضاء فریقأي من أع 5.14.3
 یقع اختیار فریق العمل عشوائیًا علیھ من األعضاء القادرین على القیام بمھام  من -التوافق

 اللجنة. منصب رئیس
 أعضاء اللجنة. وإذا لم یتحقق ھذا اآلخرین بالتوافق المشترك بین ALACأي من أعضاء لجنة  5.14.4

عشوائیًا من بین أعضاء اللجنة  ALACنة یار أحد أعضاء لجالتوافق، یجب على فریق العمل اخت
الحالیین، یكون لدیھ القدرة على العمل شریطة أن یحصل على تأیید صریح من عضو واحد على 

 األقل من أعضاء اللجنة.

 )ALAC )ALTمسؤولیات ومتطلبات فریق قیادة لجنة  .6
 .ALACة العامة للجنة بدعم ومساعدة الرئیس في األعمال اإلداریة والقیادی ALTیقوم أعضاء فریق  6.1
أیة مسؤولیات أخرى واضحة، ولیس لھ صالحیات اتخاذ قرارات جوھریة خاصة باللجنة،  ALTلیس لفریق  6.2

اللجنة لجنة. وفي ھذه الحالة یجب أن تقر لم یكن القرار عاجالً أو سریًا للدرجة التي یتعذر معھا استشارة ال ما
 كن.ھذا القرار في أسرع وقت مم

 .ALTتخویل بعض المسؤولیات أو المھام لفریق  6.2من آن آلخر باستثناء الفقرة  ALACیجوز للجنة  6.3
 .ALACأعضاًء بلجنة  ALTیجب أن یكون جمیع أعضاء فریق  6.4
، وقت الترشح للمنصب ALACأحد أعضاء لجنة  ALTبفریق  ال یُشترط أن یكون المرشح لشغل منصب 6.5

ھ احتمالیة أن یكون عضًوا في اللجنة بعد االجتماع العمومي السنوي المقبل للجنة یشترط فی وإنما
ALAC (AAGM). 

بعد االجتماع العمومي  ALACولم یكن عضًوا في لجنة  ALTفي حالة اختیار أحد األشخاص كعضو في فریق  6.6
 من جدید.مقبل للجنة، یجب إعادة االختیار السنوي ال

في جمیع اجتماعات الفریق سواء االجتماعات المباشرة أو  ALTء فریق ارك أعضاقع أن یشمن المتو 6.7
االجتماعات المنعقدة عن بعد، وتكون المشاركة في ھذه االجتماعات بأقصى قدر ممكن، مع تقدیم إخطارات 

 الجتماعات متى كان ذلك مناسبًا.مسبقة عند العزم على التغیب عن ھذه ا
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ب نائب رئیس اللجنة على تحمل أعباء عمل أكثر من غیره من الذي یشغل منص ALACیوافق عضو لجنة  6.8
 العادیین. ALTأعضاء فریق 

 ALACمسؤولیات ومتطلبات المعُیَّنین في لجنة  .7
والعمل لصالح  At-Largeة من آن آلخر تعیین بعض األفراد لتمثیل مصالح اللجنة وجمعی ALACیجوز للجنة  7.1

یئات التابعة أو غیر التابعة لمنظمة لتزامات األخرى أو للعمل لصالح شتى الھاللجنة أو للوفاء ببعض اال
ICANN ویشار لھؤالء األشخاص في القواعد اإلجرائیة باسم "المعینین" ویشار إلى الجھة التي یمثلون .

 .)TG(فیھا باسم المجموعة المستھدفة  اللجنة
ظیفي تھدفة، قد یحمل بعض المعینین المسمى الولترتیبات المتفق علیھا مع المجموعة المسبناء على ا 7.2

 العالقات". "ممثل
عادة ما یجعلھم ھذا المنصب أعضاء حالیین - ALACال یُشترط أن یكون "ممثلي العالقات" أعضاًء بلجنة  7.3

أو المجموعة المستھدفة التي  At-Largeة أو أن یكونوا معروفین باللجنة أو جمعی -سابقین باللجنة أو
 الحھا.لص سیعملون

، ALACال یشترط عادة للعضو الذي ال یحمل المسمى الوظیفي "ممثل عالقات" أن یكون عضًوا بلجنة  7.4
وأي مجموعة أخرى أو  At-Largeیشترط أن تكون لدیة خلفیة معرفیة كافیة باللجنة وبجمعیة  وإنما

 نسب.نحو األعلى ال At-Largeأو جمعیة  ALACثیل لجنة تمكن من تمذي صلة بمنصبھ، كي ی موضوع
إلى المجموعة المستھدفة وعن إعداد التقاریر حول  ALACیتحمل المعینون المسئولیة عن اإلبالغ عن مواقف  7.5

أنشطة ھذه المجموعة واجتماعاتھا وأعمالھا التي قد تكون مھمة للجنة إلى الحد الذي تسمح بھ قواعد السریة 
 لدى المجموعة المستھدفة. لمعمول بھاا

 باستثناء ما یلي. ALACمل نفس المسؤولیات المنوطة بلجنة عینین عادة تحینبغي على الم 7.6
عدم مشاركة المعینین في القرارات التي تصدر باإلجماع أو اقتراعات اللجنة ما لم یكونوا أعضاًء  7.6.1

 في اللجنة.
 اللجنة بعد موافقة اللجنة على ذلك. ع اجتماعاتیجوز للمعینین التخلي عن مسؤولیة حضور جمی 7.6.2
م للمعینین المشاركة في اللجنة أو في مجموعات العمل األخرى غیر تلك المرتبطة یلزال  7.6.3

بالمجموعة المستھدفة ما لم یكونوا أعضاًء في اللجنة. وفیما عدا ذلك، یتم تشجیع ممثلي 
 ھدفة.موعة المستوحثھم على المشاركة بفعالیة في أنشطة المج العالقات

ا إذا كان الكالم یخص شخصھم أم كالمھم أثناء الحدیث، أي توضیح م یلتزم المعینون بضمان توضیح طبیعة 7.7
التي یشغلونھا  ALACأم منظمة أخرى منتمون إلیھا. وعلى ممثلي العالقات تمثیل مناصب لجنة  ALACلجنة 

 بمنتھى النزاھة.
النقاش قدر سألة محل تجاه الم At-Largeى آراء اللجنة وجمعیة ب الغیر إلیلتزم المعینون عند تمثیلھم للجنة بجذ 7.8

المستطاع متى كان ذلك مناسبًا. ویجب اختیار المعینین بعد إعالمھم بأنھ قد یتعذر أو یصعب من الناحیة العملیة 
ت اللجنة فھم فلسفا استشارة اللجنة في بعض الحاالت، لذا یجب أن تختار اللجنة لھذا العمل أشخاًصا قادرین على

 لھما. لقیم التوجیھیةأو المبادئ وا At-Largeوجمعیة 
تقدیم الرؤى الجماعیة للجنة على رؤاھم الشخصیة إلى  -عند عملھم نیابة عن اللجنة-یجب أن یقبل المعینون  7.9

 الحد الذي یسمح بمعرفة مثل ھذه الرؤى.
 ضیح الرأي صاحب األولویة.ب علیھ توإذا تعارضت الرؤى الشخصیة للمعیّن مع آراء اللجنة؛ فیج 7.9.1
، إذا لم یعرف الغیر ALACة بصورة قد تفھم على أنھا أراء لجنة اآلراء الشخصیال یجوز عرض  7.9.2

 آراء اللجنة.
 یمكن لممثلي العالقات القیام بھذه الوظیفة في مجموعة مستھدفة واحدة في ذات الوقت. 7.10
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تنتھي فور ر اختتام أحد اجتماعات العمومیة السنویة للجنة ویتم تعیین المعینین للعمل على مدار فترة تبدأ فو 7.11
 ص خالف ذلك.اختتام االجتماع العمومي السنوي التالي، ما لم تذكر اللجنة وقت تعیین ھذا الشخ

 یتوقف تعیین الشخص المعین على قبول المجموعة المستھدفة عند اشتراطھا للتعیین بعض المؤھالت. 7.12
 ك مناسبًا.ر المستطاع متى كان ذلتھدفة متطلباتھا مسبقًا قدیجب أن توضح المجموعة المس 7.13

 األحكام .8
، ویظل تعیین الشخص ALACیة للجنة تبدأ جمیع التعیینات بعد انتھاء أعمال أحد االجتماعات العمومیة السنو 8.1

 الفًا للمذكور.المعیّن حتى اختتام فعالیات االجتماع العمومي السنوي المقبل ما لم تحدد اللجنة إطاًرا زمنی�ا مخ
التالي لتعیینھ، ورغب في مواصلة دوره الوظیفي عضًوا وتم في العام  عضًوا بھا ALACإذا ظل رئیس لجنة  8.2

مجددة تلقائی�ا لعام ثان دون اشتراط اتخاذ إجراء  -5وفقًا لقواعد األھلیة الواردة في الفقرة -اعتبار أن مدة الرئیس 
 .ALACصریح من جانب 

ا، أو لم یقع اختیار اللجنة علیھ؛ تختار اللجنة رئیًسا لعام الثاني الذي یجدد تلقائی� یس مؤھال لشغل اإذا لم یكن الرئ 8.3
 ار الرئیس.ي العملیة الطبیعیة الختیجدیدًا ف

إذا تخلي أي شخص عن المنصب الموكل بھ قبل االنتھاء الطبیعي للمدة المحددة؛ یعین بدیالً لھذا الشخص  8.4
یین المؤقت سلبًا على أھلیة الشخص لمتبقیة فقط من والیة سابقھ. وال یؤثر ھذا التعویعمل البدیل للمدة ا

 بھذا المنصب بصفة منتظمة لمرحلة تالیة. للتعیین

 األداء والمقاییس والتقویم .9
على تمثیل مصالح مستخدمي اإلنترنت على قوة مشاركة أعضاء اللجنة من جمیع المناطق  ALACتتوقف قدرة لجنة 

استوفى جمیع أعضاء اللجنة  أدیة المھام المنوطة بھا إالّ إذا. عالوة على ذلك، ال یمكن للجنة تICANNلمنظمة التابعة 
المنوطة بالمناصب التي یتقلدونھا. إن تحقیق ما یسمى باألداء المرضي ھو مفھوم معقد بعض ومن عینتھم االلتزامات 

یلة التي یة، ویجب أن تراعى فیھ اإلسھامات الفردیة الجلالشيء نظًرا الشتمالھ على قضایا موضوعیة وغیر موضوع
للسفر - ICANNالت كبیرة من منظمة . كما أن اللجنة والجمعیة یتلقیان تمویAt-Largeیقوم بھا المتطوعون بجمعیة 

 ویجب على اللجنة تعلیل مثل ھذه النفقات. -وغیر ذلك من األنشطة
م جمیع أعضاء لجنة  9.1  At-Largeلة وبصفة منتظمة للجنة نفسھا، ولجمعیة ات جلیإسھام ALACیجب أن یقدِّ

 .ICANNولمنظمة 
یتم العمل بعدة مقاییس لقیاس جوانب األداء الكفء وذلك لضمان وعي أعضاء اللجنة بأدائھم ولمساعدة رئیس  9.2

لمثال اللجنة في مباشرة مسؤولیاتھ اإلشرافیة والرقابیة على أداء األعضاء. ومن ھذه المقاییس على سبیل ا
 الحصر: ال

الة عدم التمكن من الحضور. إرسال إخطارات مسبقة في ححضور االجتماعات بما في ذلك  9.2.1
الحضور بحسب الجلسات الفردیة الجتماعات اللجنة المنعقدة أثناء أي من اجتماعات  ویقاس
 .ICANN منظمة

 المشاركة في القرارات واالقتراعات التي تقوم بھا اللجنة. 9.2.2
نھا اللجنة وممارسة دورموعة العمل التالمشاركة في مج 9.2.3 ن مع محوري فیھا وكذلك التعاو ي تكّوِ

 .ICANNالھیئات األخرى التابعة لمنظمة 
 بالنسبة لمتطلبات الخصوصیة والسریة، یتم نشر جمیع مقاییس األعضاء والمعینین للجمیع. 9.3
 استخدامھا لمراقبة مستویات األداء. RALOتُكلَّف اللجنة بوضع القواعد التي یمكن لرئیس اللجنة أو منظمات  9.4
 أشخاص آخرین. ن حقھا في تعیینالتخلي ع یحق للجنة 9.5



 

 12  2018تشرین األول (أكتوبر)  24في  - 4المراجعة  -اإلجرائیة  ALACقواعد 

یجوز لرئیس اللجنة مباشرة أو اتخاذ أي إجراء توافق علیھ اللجنة بخصوص قیاس مستویات األداء وتقویمھا.  9.6
افیة ألعضاء جمعیة الفروق الثق -قدر المستطاع-یجب تنفیذ مثل ھذه اإلجراءات بمنتھى الحرص مع مراعاة 

At-Large ة الثقافات.العالمیة المتعدد 
 ه اإلجراءات على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:ومن أمثلة ھذ 9.7

 مناقشة قضیة عضو من أعضاء اللجنة أو شخص معیّن من جانبھا. 9.7.1
 استخدام طرف ثالث محاید لحل النزاعات. 9.7.2
 ینًا من جانب ھذه المنظمة.العضو مع ، إذا كانRALOمناقشة حالة العضو مع فریق قیادة منظمة  9.7.3
 باالمتناع عن تمویل سفر األعضاء. ICANNظمة توصیة من 9.7.4
حسبما یقتضي -المسار الرسمي لھا  ALACورغم أنھ یفضل أن تأخذ االستقاالت في لجنة  9.7.5

إالّ أنھ یجوز للجنة التصویت على إقالة أحد أعضاءھا وفقًا لإلجراءات المذكورة بالتفصیل  -الموقف
 .21الفقرة  في

على الترتیب، وال یلزم تنفیذ سوى ما سبق ذكره  9.7ال یُشترط تنفیذ اإلجراءات الواردة في الفقرة  9.7.6
 من إجراءات ما لم تحدد اللجنة خالف ذلك.

الذین یرون  ICANNنب أعضاء منظمة لشكاوى المقدَّمة من جال تقییم داخلي مستقل لیقوم محقق الشكاوى بعم 9.8
 أو مجلس إدارتھا أو الھیئات التأسیسیة التابعة لھا تتعامل معھم بشكل غیر عادل. ICANNأن فریق عمل 

ضاء لجنة مسؤولیة نشر وثیقة ملحقة: "مقاییس األداء واإلجراءات التقویمیة الخاصة بأع ALACتتولى لجنة  9.9
ALAC واإلجراءات المشار إلیھا  9.4 – 9.2ت یس المذكورة بالتفصیل في الفقراوالمعیَّنین فیھا" لوصف المقای

 .9.7في الفقرات 



 

 13  2018تشرین األول (أكتوبر)  24في  - 4المراجعة  -اإلجرائیة  ALACقواعد 

 وصنع القراراتالقسم "ج": االجتماعات وأسالیب العمل 
 ALACقواعد لجنة  .10

 وأنشطتھا وفقًا لمجموعات القواعد التالیة في حالة عدم وجود أولویات ALACء جمیع اجتماعات لجنة یتم إجرا 10.1
 الداخلیة. ICANNلوائح  10.1.1
 .ALACالنظام الداخلي للجنة  10.1.2
 ).10.2لفقرة ك الوثائق الملحقة للقواعد اإلجرائیة (افي ذلبما  ALACالقرارات التي تتخذھا لجنة  10.1.3
 قرارات الرئیس. 10.1.4
 قواعد روبرت التنظیمیة لالجتماعات, الطبعة الحادیة عشر. 10.1.5
) أولویة 10.1.5إلى  10.1.1ال تتضمن أي مجموعة من مجموعات القواعد الفردیة (من الفقرة  10.1.6

ب في تلك المجموعة. ویجب على رئیس اللجنة أن یحدد القواعد واضحة للقواعد من حیث الترتی
 ذات األولویة إذا كان ھناك تعارض بین مجموعة من القواعد.

كیفیة التعامل معھ؛ لمبینة بوضوح لاك مجموعة كاملة من القواعد اإذا وقع موقف معین ولم تكن ھن 10.1.7
 ف.موقفیجب على رئیس اللجنة أن یحدد كیفیة التعامل مع ھذا ال

 الوثائق الملحقة المشار إلیھا في ھذه القواعد اإلجرائیة. 10.2
وممثلي  ALACوصف مناصب أعضاء لجنة  - 1الوثیقة الملحقة  -القواعد اإلجرائیة  10.2.1

 والمعینین. العالقات
ات التقویمیة الخاصة بأعضاء لجنة مقاییس األداء واإلجراء - 2لحقة الوثیقة الم -القواعد اإلجرائیة  10.2.2

ALAC  َّنین فیھا.والمعی 
 .At-Largeتنفیذ عملیة اختیار أعضاء مجلس إدارة  - 3الوثیقة الملحقة  -القواعد اإلجرائیة  10.2.3
 .At-Largeإطار عمل ھیكل – 04-ملحق القواعد اإلجرائیة 10.2.4

 ALACاجتماعات لجنة  .11
عقد االجتماعات وجًھا لوجھ أو عبر المؤتمرات المنعقدة عن بعد. وقد یتخلل االجتماعات  ALACیمكن للجنة  11.1

 المنعقدة وجًھا لوجھ كذلك بعض المؤتمرات عن بعد للذین لم یحضروا االجتماعات شخصیًا.
 ALACتصنیف اجتماعات لجنة  11.2

 االجتماعات الدوریة 11.2.1
 .ه االجتماعات حسبما یتفق أعضاء اللجنةولة ھذیتم جد 11.2.1.1
 تتطلب إرسال إخطار مسبق قبل انعقاد االجتماع بأسبوع. 11.2.1.2
 استبدال اإلخطار بإجراء صریح. ALACیجوز للجنة  11.2.1.3
تتطلب نصاب قانوني معین لعقدھا. یجوز لرئیس اللجنة التخلي عن متطلب النصاب  11.2.1.4

لب الذي یقول بضرورة حضور عدد القانوني. وال یلزم لھذا القرار الوفاء بالمتط
 ء في االجتماع وقت اتخاذ أي قرار رسمي.امعین من األعض

یمكن إیقاف االجتماعات المباشرة (التي تعقد بالتزامن مع اجتماعات منظمة   11.2.1.5
ICANN مؤقتًا وإعادة عقدھا في وقت الحق تتفق علیھ اللجنة. ویلزم لعقد ھذه (

 .11.2.1.4لقانوني طبقًا للفقرة االجتماعات مرة أخرى تحقق النصاب ا
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 ALAC (AAGM)االجتماع العمومي السنوي للجنة  11.2.2
اجتماع دوري یعقد بالتزامن مع االجتماع العمومي السنوي لمنظمة  11.2.2.1

ICANN (AGM). 
 االجتماعات العاجلة 11.2.3

قد یرسل تماعات في أي وقت، ویدعو لعقد ھذه االج أن ALACیجوز لرئیس لجنة  11.2.3.1
 إخطارات قصیرة األجل. لھذه االجتماعات

 تتطلب نصاب قانوني معین لعقدھا. 11.2.3.2
 اآللیة الوحیدة لھذه االجتماعات ھي إمكانیة تحویل االجتماع العاجل الجتماع دوري. 11.2.3.3

 االجتماعات الخاصة 11.2.4
 الدعوة لعقد اجتماع خاص. ALACیجوز ألي أربعة أعضاء من أعضاء لجنة  11.2.4.1
 قدھا بأسبوع واحد.طلب ھذه االجتماعات إرسال إخطار مسبق قبل عتت 11.2.4.2
 تتطلب نصاب قانوني معین لعقدھا. 11.2.4.3
 تحمل نفس صفة االجتماعات الدوریة بمجرد انعقادھا. 11.2.4.4

 جدول األعمال 11.3
یكون لجمیع االجتماعات جدول أعمال، ویفضل توزیعھ على أعضاء االجتماعات قبل انعقادھا،  11.3.1

قت المقترح لمناقشة وعات التي یتم مناقشتھا أثناء االجتماع والوویحدد ھذا الجدول الموض
 موضوع. كل

ا ثانیة قد یكون لالجتماع "جدول أعمال الموافقة" الذي یشمل االقتراحات التي ال تتطلب مناقشتھ 11.3.2
 والتي یمكن العمل بھا بإجماع اآلراء أو بالتصویت علیھا جملة واحدة.

على  عمال الموافقة عناصر سبق وأن مرتتعتبر العناصر الواردة في جدول أ 11.3.2.1
 للجنة ونائبھ كما ھو موضح في جدول األعمال.رئیس ا

أن یطلب حذف أي عنصر من عناصر جدول  ALACیجوز ألي من أعضاء لجنة  11.3.2.2
 الموافقة والتعامل معھ بشكل مستقل.أعمال 

 النصاب القانوني 11.4
من أعضاء  %50جتماع ما یزید عن كي یحمل أي اجتماع الصفة القانونیة، یجب أن یحضر ھذا اال 11.4.1

لیین، ویكون الحضور إما وجًھا لوجھ أو عبر االتصال الھاتفي أو عبر أي من الوسائل اللجنة الحا
 .ھا اللجنة صراحةاألخرى التي تعتمد

االقتراعات التي تُجرى إلكترونی�ا أو خالل فترة زمنیة  ALACیجب أن یحضر جمیع أعضاء لجنة  11.4.2
ن على أي قرار بالموافقة من أعضاء اللجنة الحالیی %50وت ما یزید عن معینة. ویجب أن یص

 حتى یصبح ھذا القرار ساریًا (أو االمتناع عن التصویت متى أمكن).
ل أي اجتماع بإجماع اآلراء ساریًا، یجب أن یحضر االجتماع كي یصبح أي قرار یصدر خال 11.4.3

 ALACھذا االجتماع أعضاء لجنة  الصادر فیھ القرار النصاب القانوني لألعضاء وأن یحضر
وذلك إما بشخصھم أو عبر االتصال الھاتفي أو عبر أي  ICANNظمة میع مناطق منالممثلین لج

 راحة.من الوسائل األخرى التي تعتمدھا اللجنة ص
كي یصبح أي اقتراع یجرى أثناء من أي االجتماعات ساریًا؛ یجب أن یحضر االجتماع المجرى  11.4.4

الممثلین  ALACأعضاء لجنة  د القانوني لألعضاء، وأن یحضر ھذا االجتماعفیھ االقتراع العد
وذلك إما بشخصھم أو عبر االتصال الھاتفي أو عبر أي من  ICANNلجمیع مناطق منظمة 
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األخرى التي تعتمدھا اللجنة صراحة، إالّ كان إذا الشأن المجرى علیھ االقتراع عاجال الوسائل 
. وإذا لم یكن الشأن المقترع 12.1.13الة مدة االقتراع وذلك وفقًا للفقرة للدرجة التي یتعذر معھا إط

 علیھ عاجال؛ فیجب إطالة مدة االقتراع لتمكین جمیع المناطق من فرصة المشاركة.
كتروني، یُعتبر جمیع بالنسبة لقرارات التوافق في اآلراء التي یتم إجراؤھا عبر البرید اإلل 11.4.5

معبر عنھ وفقًا توافق اآلراء استنادًا إلى الخالف ال م تحدید عدمحاضرین ویت ALAC أعضاء
 .12.1.3 للفقرة

 االجتماعات المفتوحة وحقوق التحدث وترتیب التحدث 11.5
لمناقشة القضایا  -ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك-مفتوحة  ALACتكون جمیع اجتماعات لجنة  11.5.1

وقت انعقادھا متى سمحت الوسائل جوز إعداد تسجیالت صوتیة لھذه االجتماعات یوالحساسة. 
كما یجوز عمل نسخ من سجالت االجتماعات وقت انعقادھا متى سمحت الوسائل  الفنیة بذلك.

ومیزانیة النفقات بذلك. ویمكن بث ھذه االجتماعات مباشرة ما إن كان ھذا متاًحا من  الفنیة
 العملیة. الناحیة

من عینتھم اللجنة ویجوز منح لعالقات ووممثلي ا ALACولویة التحدث ألعضاء لجنة ى أتعط 11.5.2
 آخرین حق التحدث بعد موافقة رئیس اللجنة وإذا سمح الوقت بذلك.

یجب على المشاركین في االجتماعات الراغبین في التحدث إبداء رغبتھم بالوسیلة المناسبة  11.5.3
 المذكورة في تفاصیل االجتماع.

متحدثین ویجوز لھ التدخل لتقیید اللجنة حق السیطرة الحصري على ترتیب ال ئیسلر یكون 11.5.4
 التحدث. وقت

 االقتراحات 11.6
في شكل اقتراح. ویجوز اتخاذ ھذا اإلجراء الرسمي  ALACیكون أي إجراء رسمي تتخذه لجنة  11.6.1

 أثناء أي من اجتماعات اللجنة أو عبر الوسائل اإللكترونیة.
 دیم االقتراحات.تق جنةیجوز ألي من أعضاء الل 11.6.2
طلب المصادقة على  ALACألي عضو في المقترحات، ولكن یمكن  وال تشترط المصادقة على 11.6.3

المقترحات قبل المداولة. ویجوز تقدیم ھذا الطلب في أي وقت قبل أن یتم التوصل إلى أي قرار. 
العملیة من  صلةموافلھا األولویة على أي اإلجراءات األخرى. وإذا ما كانت ھناك مصادقة، فتتم 

 ك أي مصادقة، فیعتبر المقترح قد تم سحبھ.حیث توقفت. وإذا لم تكن ھنا
على أعضاء  ALACیجب تقدیم وتمریر االقتراحات المقرر الفصل فیھا في أحد اجتماعات لجنة  11.6.4

اللجنة قبل عقد االجتماع قدر المستطاع وإلى أقصى قدر ممكن عملی�ا، ویجب إدراج ھذه 
 ول أعمال االجتماع.جد في االقتراحات

یمكن للجنة اتخاذھا أثناء أحد -مناقشة االقتراحات لجنة الوقت الكافي لیجب أن یوفر رئیس ال 11.6.5
 قبل توصل اللجنة إلى قرار إزائھا. -االجتماعات أو عبر أي من الوسائل اإللكترونیة

 تراح.القى اطلب إدخال تعدیل عل ALACقبل التوصل إلى قرار، یجوز ألي من أعضاء لجنة  11.6.6
ادقوا، إن كان ذلك منطبقًا) على رحوا (وصالذین ط ALACإذا رأى أعضاء لجنة  11.6.6.1

المقترح األصلي أن التعدیل على المقترح "مناسب"، یصبح ھذا التعدیل على الفور 
 جزًءا من المقترح األصلي الذي یجري النظر فیھ.

كان التعدیل مقبوالً ا ما نة إذأما إذا رأوا أن التعدیل غیر مناسب؛ فیلزم أن تقرر اللج 11.6.6.2
 أم مرفوًضا.

 اتخاذ القرار إزاء التعدیل غیر المناسب قبل الفصل في االقتراح األصلي.ب یج 11.6.6.3
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 النقاط النظامیة 11.7
النقاط النظامیة ھي النقاط التي تعطل االجتماعات، ویجب معالجتھا للتمكن من مواصلة تلك  11.7.1

 نظامیة فیما یخص اجتماعات اللجنة:اط الالنق االجتماعات. وھناك ثالثة أنواع عامة من أنواع
أو القواعد  ICANNحاالت التي یرى عضو اللجنة فیھا أن اللوائح الداخلیة لمنظمة لا 11.7.1.1

 ال یتم اتباعھا. ALACاإلجرائیة للجنة 
الحاالت التي یتعذر فیھا من الناحیة العملیة مواصلة االجتماعات نظًرا لحدوث  11.7.1.2

لتحتیة أمثلة ھذه المشكالت فقدان البنیة ا . ومنشكالتمشكلة فنیة أو غیرھا من الم
 یة.الفنیة أو تعطل الوسائل السمعیة والبصر

الحاالت التي یطلب فیھا عضو اللجنة توضیًحا للقضیة قید المناقشة بأن یطلب مثال  11.7.1.3
تعریف مصطلح معین أو توضیح الجزئیة التي یتم مناقشتھا من القضیة إذا كانت 

 متعددة األجزاء.
 ذھا لمعالجة الموقف.رئیس اللجنة اإلجراءات الالزم اتخا یقدر جب أنی 11.7.2

 االقتراحات اإلجرائیة 11.8
 االقتراحات اإلجرائیة ھي اقتراحات تقضي بتنفیذ ما یلي (على الترتیب المذكور): 11.8.1

 تأجیل االجتماع. 11.8.1.1
 تعلیق االجتماع. 11.8.1.2
غلق باب المناقشة في القضیة والشروع في عملیة اتخاذ القرار (بإجماع األصوات  11.8.1.3

 أو االقتراع).
رائي وال یلزم تأیید ھذا االقتراح من جانب یجوز ألي من أعضاء اللجنة تقدیم اقتراح إج 11.8.2

 اآلخرین. األعضاء
المناقشة لم توضح  یجوز لرئیس اللجنة عدم السماح بغلق باب المناقشة القتراح معین؛ إذا شعر أن 11.8.3

 أبعاد االقتراح تماًما.
؛ یجب اتخاذ 11.8.3رفة الرئیس حسب الفقرة ما إن یتم االتفاق على مقترح إجرائي وإجازتھ بمع 11.8.4

 قرار بشأنھ إما عن طریق اإلجماع أو التصویت.
، 11.8.1االقتراحات اإلجرائیة المتعددة على الترتیب الوارد في الفقرة  یتم التعامل مع 11.8.5

 لرئیس اللجنة تغییر ھذا الترتیب. ویجوز
 ALACاجتماعات لجنة سجالت  11.9

نة في صورة "محاضر" رسمیة  ALACجتماعات لجنة سوف تشتمل سجالت ا 11.9.1 ـ سواء كانت مدوَّ
یلي على على كل ما  -أو مذكرات ال تتسم بالطابع الرسمي للمحاضر أو ملخصات لالجتماعات 

 أقل تقدیر:
ضاء) نوع االجتماع وموعده ومكان انعقاده (إن كان اجتماًعا مباشًرا یحضره أع 11.9.1.1

 ووقتي البدء والتوقف؛
ضور، بما في ذلك الكیفیة التي انضم من خاللھا أحد األشخاص إلى بیانات الح 11.9.1.2

 االجتماع (على سبیل المثال، الحضور شخصیًا أو عبر خدمة االجتماع عن بُعد)؛
 ول األعمال بصیغتھ المعدَّلة خالل االجتماع إن أمكن؛جد 11.9.1.3
فیة اتخاذ تلك القرارات (بالتصویت أو القرارات التي اتُخذت، بما في ذلك كی 11.9.1.4

في حال التصویت على  ALACاإلجماع) وسجل یوضح كیفیة تصویت أعضاء 
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القرارات وسجالت بأسماء الممتنعین عن التصویت أو المالحظات األخرى التي 
 ھا أعضاء اللجنة؛یطرح

روابط الوصول إلى أي مواد إعالمیة ذات صلة باالجتماع (مثل التسجیالت  11.9.1.5
 وتیة والعروض التوضیحیة)الص

یجوز حذف أي من البنود سالفة الذكر في حاالت معینة بقرار من اللجنة إذا كان في  11.9.1.6
 تضمینھا انتھاًكا لسیاسة السریة.

یوًما اعتباًرا من  30في موعد أقصاه: أ) مرور  ALACیجب توفیر سجالت االجتماع أمام أعضاء  11.9.2
د)؛ أو ب) نشر جدول األعمال الجتماع ألكثر من یوم واحتاریخ االجتماع (أو آخر تاریخ إذا امتد ا

 النھائي لالجتماع التالي.
یوًما  14یوًما على تاریخ توزیعھا ألول مرة، أو  14تعتبر سجالت االجتماعات مقبولة بعد مرور  11.9.3

 دیم آخر طلب تصحیح من قِبل أحد أعضاء اللجنة.بعد تق
 ALTاجتماعات  11.10

خالف ذلك لمناقشة القضایا الحساسة.  ALTما لم یقرر  مفتوحة ALTتكون جمیع اجتماعات  11.10.1
ویجوز إعداد تسجیالت صوتیة لھذه االجتماعات وقت انعقادھا متى سمحت الوسائل الفنیة بذلك. 

ت وقت انعقادھا متى سمحت الوسائل الفنیة ومیزانیة كما یجوز عمل نسخ من سجالت االجتماعا
 مباشرة ما إن كان ھذا متاًحا من الناحیة العملیة.تماعات النفقات بذلك. ویمكن بث ھذه االج

ویجوز منح آخرین حق التحدث بعد  ALTومستشاري  ALTتعطى أولویة التحدث ألعضاء  11.10.2
 موافقة رئیس اللجنة وإذا سمح الوقت بذلك.

لمشاركین في االجتماعات الراغبین في التحدث إبداء رغبتھم بالوسیلة المناسبة یجب على ا 11.10.3
 فاصیل االجتماع.رة في تالمذكو

یكون لرئیس اللجنة حق السیطرة الحصري على ترتیب المتحدثین ویجوز لھ التدخل لتقیید  11.10.4
 التحدث. وقت

 ALACقرارات لجنة  .12
 التصویت واإلجماع 12.1

بإجماع اآلراء سواء كان االجتماع بحضور األعضاء  ALACیُفضل اتخاذ جمیع قرارات لجنة  12.1.1
ناءات ورد ذكرھا في ھذه القواعد اإلجرائیة. ویُعرف القرار دة استثشخصیًا أو عن بُعد، رھنًا بع

الصادر بإجماع اآلراء بأنھ قرار دعمتھ نسبة األغلبیة العظمى من أعضاء اللجنة وال یلزم إجماع 
 كل األعضاء علیھ.

مر إجماع اآلراء، یسأل رئیس اللجنة عّما إذا كان ھناك أحد من األعضاء یعترض على عند حسم أ 12.1.2
أو التعدیل الذي یجري اعتماده. وعند الدعوة إلى تقدیم اإلعتراضات إلكترونیًا، ینبغي  القتراحا

 للتعبیر عن اعتراضھم. ALACإتاحة وقت كاف ألعضاء لجنة 
 م التوصل إلى إجماع أم ال.یصدر رئیس اللجنة حكمھ مبینًا ما إذا ت 12.1.3

ن، ویعتبر ھذا الحالیی ALACمن أعضاء لجنة  %80ال تقل نسبة إجماع اآلراء عن  12.1.3.1
 الشرط "قاعدة أساسیة".

، ما لم یتم النص صراحة ALACیجوز لألعضاء االمتناع عن التصویت في جمیع قرارات لجنة  12.1.4
 ار صریح صادر عن اللجنة.على خالف ذلك في بند من بنود ھذه القواعد اإلجرائیة أو بقر
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من قرار رئیس طلب إجراء تصویت رسمي بدالً  ALACیجوز ألي عضو من أعضاء لجنة  12.1.5
یس اللجنة في حال التوصل إلى إجماع في اآلراء. وعند التقدم بطلب إجراء تصویت، یجوز للرئ

 إصدار قرار بإجراء التصویت فوًرا أو بعد مزید من النقاش.
طلب التحقق من قرار صادر بإجماع اآلراء بإجراء  ALACلجنة  یجوز ألي عضو من أعضاء 12.1.6

 التصویت محل ھذا القرار. تصویت رسمي، وتحل نتیجة ھذا
اإلدالء سواء كان  -غیر قادر على حضور التصویت  ALACیجوز ألي عضو من أعضاء لجنة  12.1.7

وتھ/صوتھا طبقًا توكیل عضو آخر من أعضاء اللجنة لإلدالء بص -باألصوات شخصیًا أو إلكترونیًا 
 .12.3للقواعد الحاكمة للوكاالت والواردة في الفقرة 

غیر قادر على حضور اجتماع تصدر فیھ قرارات  ALACیجوز ألي عضو من أعضاء لجنة  12.1.8
عد الحاكمة للوكاالت بإجماع اآلراء توكیل عضو آخر من أعضاء اللجنة بتمثیلھ/تمثیلھا طبقًا للقوا

 .12.3والواردة في الفقرة 
 -، تُجرى عملیة تصویت ذات صلة بأشخاص یتم ترشیحھم 24.2باستثناء ما ھو مذكور في الفقرة  12.1.9

السري وال باالقتراع  -دیبي سواء كان التصویت بغرض االنتخاب أو التعیین أو اإلقالة أو إجراء تأ
 الفردیة. ALACیجب اإلفصاح عن تفاصیل اقتراعات أعضاء لجنة 

في سجالت اللجنة، ما لم یكون  ALACتصویت كل عضو من أعضاء لجنة  یجب تسجیل طریقة 12.1.10
 التصویت عن طریق االقتراع السري، أو ما لم تقرر اللجنة معاملة صوت معیّن على أنھ سري.

ة لطلب عرض مسوغات أصواتھم في سجل االجتماع. فرص ALACعضاء لجنة یُتاح لجمیع أ 12.1.11
صویت صراحة عّما إذا كانوا یرغبون في إعداد ویُسأل أعضاء اللجنة ممن امتنعوا عن الت

 السجل. ھذا
ال یؤید حالة إجماع اآلراء طلب تدوین عدم موافقتھ  ALACیجوز ألي عضو من أعضاء لجنة  12.1.12

 سجالت االجتماع. في
ولم تكن ھناك حاجة ملّحة إلى نتیجتھا وذلك نتیجة أحد األسباب ذات  جراء عملیة التصویتعند إ 12.1.13

یجوز لرئیس اللجنة تمدید فترة التصویت بتركھا مفتوحة لمدة ال تزید عن ثالثة  الحساسیة الزمنیة،
 أیام للسماح بتسجیل أصوات األعضاء المتغیبین عن االجتماع.

سمیة باستخدام أي نھج تعتمده لجنة خارج االجتماعات الریجوز إجراء عملیات التصویت  12.1.14
ALAC:حیث یمكن لھذا النھج أن یشمل ما یلي ، 

 تصویت متخصصة على شبكة اإلنترنت، و أنظمة 12.1.14.1
 البرید اإللكتروني عبر قوائم التوزیع المعتمدة، و 12.1.14.2
أو أي شخص  ALACأو رئیس لجنة  ICANNاالتصال الھاتفي بفریق عمل منظمة  12.1.14.3

 غیر ذلك یحدده رئیس اللجنة.
 یجب استخدام عملیة التصویت بدالً من إجماع اآلراء فیما یلي: 12.1.15

 .ALACانتخاب رئیس لجنة  12.1.15.1
 أو عزلھا. )At-Large )ALSاعتماد ھیاكل  12.1.15.2
 أي عملیة تصویت یجب إجراءھا عن طریق االقتراع السري. 12.1.15.3

 تقییم نتائج التصویت 12.2
 ALACالتي تشترط اكتمال النصاب القانوني لجمیع قرارات لجنة  11.4طبقًا ألحكام الفقرة  12.2.1

على األقل  ALACة تصویت ناجًحا في حال إدالء خمسة أعضاء من أعضاء لجنالعادیة، یعتبر ال
شریطة أن یتجاوز عدد األصوات المؤیدة  -وال یدخل في ذلك االمتناع عن التصویت-بأصواتھم 
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سبة لعملیات التصویت التي تتطلب صراحة تأیید الغالبیة العظمى عدد األصوات المعارضة. وبالن
 لى األقل.ون عدد األصوات المؤیدة ضعف عدد األصوات المعارضة عمن األعضاء، یجب أن یك

یجوز استخدام عملیات تقییم مختلفة في حاالت محددة یلزم التصویت علیھا على أن تُدرج صراحة  12.2.2
وإقالة أحد  ALACمثلة ھذه الحاالت: انتخاب رئیس لجنة في الفقرة الخاص بكل حالة. ومن أ

 .ALACوعزل أحد أعضاء لجنة  )ALAC )ALTأعضاء فریق قیادة لجنة 
في تصویت  -اتخاذ قرار بتطبیق حد أدنى مختلف لنجاح عملیة التصویت  ALACیجوز للجنة  12.2.3

ن الحد األدنى األصلي معیّن، ولكن بأي حال من األحوال ال یجوز أن یقل الحد األدنى الجدید ع
 .12.2.1المحدد في الفقرة 

في حال إجراء تصویت وكانت النتیجة ھي تساوي عدد األصوات المؤیدة وعدد األصوات  12.2.4
 اتخاذ أي من اإلجراءات التالیة: -بقرار فردي منھ  - ALACالمعارضة، یجوز لرئیس لجنة 

 نقاش آخر ومن ثم إجراء تصویت جدید على مستوى اللجنة.الدعوة ل 12.2.4.1
 ید على مستوى اللجنة.فور إلى تصویت جدالدعوة على ال 12.2.4.2
إذا كان التصویت جزًءا من إحدى عملیات التعیین واالختیار؛ یُعاد فتح  12.2.4.3

 برمتھا. العملیة
اإلدالء بصوت إضافي إلنھاء حالة تساوي عدد األصوات المؤیدة والمعارضة.  12.2.4.4

 جوز سوى لرئیس اللجنة ممارسة ھذا الخیار.ی وال
 الوكاالت 12.3

على المشاركة في التصویت على قرار من قرارات  ALAC ة أحد أعضاء لجنةفي حال عدم قدر 12.3.1
اللجنة، یجوز توكیل عضو آخر من أعضاء اللجنة (الوكیل) لإلدالء بھذا الصوت نیابة عن العضو 

 األول (الموِكل).
ي وقت مبكر، یجوز للموِكل إرشاد الوكیل إلى كیفیة التصویت، عند معرفة تفاصیل القرار ف 12.3.2

تباع ھذه اإلرشادات بموجب میثاق الشرف. وتُعرف ھذه الوكالة باسم الوكیل ملزًما با ویكون
"الوكالة الموجھة". ویجوز للوكیل التصویت حسبما یراه مناسبًا إذا لم یحصل على إرشادات 

 الوكالة غیر الموجھة").(وتُعرف ھذه الوكالة باسم " محددة
المقرر إجراءھا في أحد  التصویت التي من یجوز منح وكالة غیر موجھة تغطي بعض عملیات 12.3.3

 االجتماعات، أو كل ھذه العملیات.
على توكیالت من عضوین آخرین من أعضاء اللجنة  ALACیجوز أن یحصل عضو لجنة  12.3.4

 أقصى. كحد
نتقل الوكالة إلى رئیس االجتماع، الذي یجوز أن یُنقل إذا تغیب الوكیل عن االجتماع محل الوكالة، ت 12.3.5

 االت التي تصنف ضمن وكاالت "الدرجة الثانیة".حدود من ھذه الوكلھ عدد غیر م
 یجوز للموِكل اختیار عدم انتقال الوكالة إلى رئیس االجتماع في حال تغیب الوكیل. 12.3.5.1

عد ذات الصلة باإلفصاح عن كیفیة القوا -سواء كانت موجھة أو غیر موجھة  -ال تغیّر الوكاالت  12.3.6
الشرف بعدم اإلفصاح عالنیة عن  ، فالوكیل ملزم بموجب میثاقALACتصویت أعضاء لجنة 

 محتویات الصوت الذي أدلى بھ بموجب الوكالة عند التصویت عن طریق االقتراع السري.
 من وقت إلى آخر التفاصیل المتعلقة بكیفیة إصدار التوكیالت. ALACتنشر لجنة  12.3.7
رار الذي یعاني بعض التضارب في المصالح الشخصیة المتعلقة بأي ق ALACیجوز لعضو لجنة  12.3.8

منح توكیل غیر موجھ إلى عضو آخر من أعضاء اللجنة للسماح بتمثیل منطقة عضو اللجنة الموِكل 
 یؤثر ذلك بشكل شخصي على النتائج.بشكٍل كامل في ھذا القرار دون أن 
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قواعد استیفاء النصاب القانوني لالجتماع. ومع ذلك، یعتبر عضو  ال یؤثر وجود أي توكیل على 12.3.9
ALAC ماع بموجب التوكیل الصادر عنھ وذلك بغرض تقییم ما إذا كان القرار حاضًرا لالجت

 .11.4.4یستوفي متطلبات التمثیل اإلقلیمي على النحو المحدد في الفقرة 
 جماع.على القرارات المتخذة باإل 12.3ي جمیع اإلشارات إلى األصوات والتصویت في الفقرة تسر 12.3.10

 تعدیل القواعد اإلجرائیة .13
یجب تقدیم اقتراح بتعدیل القواعد اإلجرائیة قبل االجتماع الذي من المقرر تعدیل القواعد  13.1.1

ًما من موعد بدء فیھ بواحد وعشرین یوًما على األقل، أو قبل واحد وعشرین یو اإلجرائیة
 اإللكتروني. التصویت

 م االقتراح.یجب تقدیم نص التعدیالت المقترحة وقت تقدی 13.1.2
یُسمح بإدخال التعدیالت، ولكن یُفضل تقدیم أي تعدیالت مقترحة قبل انعقاد االجتماع أو بدء عملیة  13.1.3

 التصویت المدرجة في جدول األعمال.
 .ALACیید الغالبیة العظمى من أعضاء لجنة یتطلب اعتماد القواعد اإلجرائیة المعدَّلة تأ 13.1.4

 ALACأسالیب عمل لجنة  .14
 مجموعة متنوعة من أسالیب العمل لتحقیق أھدافھا. وتشمل ھذه األسالیب: ALACتستخدم لجنة  14.1

 االجتماعات التي یحضرھا األعضاء شخصیًا، و 14.1.1
 المؤتمرات عن بُعد؛ 14.1.2
 البرید اإللكتروني؛ 14.1.3
 مواقع الویكي، و 14.1.4
مناسبة وفي متناول جمیع أعضاء اللجنة والمعینین  ALACالتي تراھا لجنة المنھجیات األخرى  14.1.5

 .At-Largeعیة وأعضاء جم
 برید إلكتروني 14.2

 .ALACیعد البرید اإللكتروني إحدى تقنیات االتصال الرئیسیة التي تستخدمھا لجنة  14.2.1
وني مجموعة متنوعة من قوائم البرید اإللكتر At-Largeوجمعیة  ALACسوف یكون لدى لجنة  14.2.2

ین وأعضاء فریق البریدیة للسماح بإجراء االتصاالت بسھولة ویسر بین أعضاء اللجنة والمعیَّن
 .At-Largeوأعضاء جمعیة  RALOاإلقلیمیة  At-Largeومنظمات  WTالعمل 

خاص باللجنة لضمان من وقت إلى آخر بنشر دلیل البرید اإللكتروني ال ALACسوف تقوم لجنة  14.2.3
بشكل صحیح من قِبل األعضاء المناسبین. كما یحدد الدلیل قوائم البرید استخدام ھذه القوائم 

المستخدمة فیما  -المعروفة باسم "قواعد التوزیع المعتمدة"  -ي أو اآللیات األخرى اإللكترون
 باالتصاالت التي تشترطھا القواعد اإلجرائیة. یتعلق

إتاحة االطالع علیھا للجمھور. و At-Largeوائم البریدیة الخاصة بجمعیة یتم حفظ معظم الق 14.2.4
أي القوائم تكون عامة وأیھا  ALACة ویحدد دلیل البرید اإللكتروني الصادر عن لجن ھذا

 غیر ذلك. تكون
سوف یعتبر االتصال عبر البرید اإللكتروني مكافئًا ألي وسیلة اتصال خالف ذلك یُشترط أن تكون  14.2.5

اسبة في ظل الظروف نفسھا، لضمان موثوقیة الخطوات التي تراھا من ALACوتتخذ لجنة  كتابیة.
 اإللكتروني.االتصاالت التي تُجرى عن طریق البرید 
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 رق العملف 14.3
. وتشمل أمثلة فرق )WT(عن طریق فرق العمل  ALACیتم تنفیذ جزء كبیر من أعمال لجنة  14.3.1

 العمل على سبیل المثال ال الحصر:
 دائمة أم مخصصة، و، سواء كانت ALACعیة المنبثقة عن لجنة اللجان الفر 14.3.1.1
 فرق الصیاغة، و 14.3.1.2
 مجموعات العمل. 14.3.1.3

 ل، یجب علیھا تعیین ما یلي:فریق عم ALACعندما تؤسس لجنة  14.3.2
 االختصاصات أو المیثاق، و 14.3.2.1
 النتائج المتوقعة إن وجدت، و 14.3.2.2
رة على طریقة اختیار األعضاء، بما في ذلك تحدید ما إذا كانت العضویة مقتص 14.3.2.3

 RALOاإلقلیمیة  At-Largeمنظمة  وھل سیتم تضمین ALACأعضاء لجنة 
 ھل ستكون مفتوحة بشكٍل عام، والممثلة تمثیال صحیًحا أو التمثیل اإلقلیمي، أم 

 تحدید رئیس فریق العمل أو كیفیة تحدید الرئیس، و 14.3.2.4
اختصاصات تحدید ما إذا كان فریق العمل دائم أم أنھ لن یستمر سوى لفترة استكمال  14.3.2.5

 ھذه المجموعة.
 كیةالقواعد السلو 14.4

معاییر ب At-Largeوالمعینین والمشاركین نیابة عن جمعیة  ALACیلتزم جمیع أعضاء لجنة  14.4.1
  السلوك المتوقع صدورھا عن منظمة

)en-28-06-2016-ardsstand-https://www.icann.org/resources/pages/expected( 
 .ICANNجمیع األنشطة ذات الصلة بمؤسسة  في

التصرف  At-Largeوالمعینین والمشاركین من جمعیة  ALACء لجنة یجب على جمیع أعضا 14.4.2
بكامل األدب  ICANNوموظفي  ICANNدائًما بطریقة مھنیة ومعاملة جمیع المشاركین من 

خالل مؤتمر عن بُعد أو عبر البرید اإللكتروني واالحترام، سواء كان التعامل بشكل شخصي أو من 
على  -ئقة إللكترونیة. وتتضمن أمثلة السلوكیات غیر الالأو من خالل غیرھا من وسائل العمل ا

المنشورات أو غیرھا من األفعال: أ) المستخدمة لإلساءة إلى اآلخرین أو  -سبیل المثال ال الحصر 
ب) المستخدمة للتشھیر بشخص آخر أو االفتراء علیھ أو مضایقتھم أو مالحقتھم أو تھدیدھم، أو 

 ھ.الخوض في شخصھ أو تشویھ سمعت
ووسائل االتصال اإللكترونیة أنشطة اللجنة  At-Largeوجمعیة  ALACتدعم اجتماعات لجنة  14.4.3

 بشكل كبیر.
ووسائل االتصال اإللكترونیة مفتوحة  At-Largeوجمعیة  ALACمعظم اجتماعات لجنة  14.4.4

كن للجمھور االّطالع علیھا. ویجب توخي الحذر حتى ال تُنتھك التزامات السریة ومحفوظة ویم
 نتھك خصوصیة اآلخرین.تُ  أو

 ALACباللغة اإلنجلیزیة ویتم إعداد معظم الوثائق ذات الصلة بلجنة  ALACجنة تُعقد جمیع اجتماعات ل 14.5
مستوى كفاءة جمیع أعضاء لجنة  باللغة اإلنجلیزیة فحسب. وعلى ھذا النحو، یجب أن یكون ICANNومنظمة 
ALAC  .ن وإلى لغات ویمكن توفیر خدمة الترجمة الفوریة والترجمة مفي اللغة االنجلیزیة مناسبًا تحدثًا وكتابة

ووضعھا  ICANNأخرى بالقدر الممكن والعملي، إذا كان الطلب مسّوًغا، ولكن ذلك یخضع لسیاسات منظمة 
ل عموًما باللغة اإلنجلیزیة فحسب، ولكن یمكن النظر في مسألة توفیر خدمة المالي. وتُعقد اجتماعات فرق العم

 .ALACة على اجتماعات لجنة الفوریة طبقًا لنفس المبادئ التوجیھیة الساریالترجمة 

https://www.icann.org/resources/pages/expected-standards-2016-06-28-en
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 At-Largeھیاكل  .15
ومجلس إدارة منظمة  RALOsاإلقلیمیة  At-Largeلمراجعات تجریھا منظمات  ALACتخضع لجنة  15.1

ICANN جنة إجراءات العتماد ھیاكل وتضع اللAt-Large .أو إلغاء اعتمادھا 
 ".At-Largeفي الوثیقة الملحقة "إطار عمل ھیاكل ترد اإلجراءات بالتفصیل  15.2
 " جزء ال یتجزأ من ھذه القواعد اإلجرائیة.At-Largeیعتبر "إطار عمل ھیاكل  15.3
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 القسم "د": االختیارات واالنتخابات والتعیینات
 األحكام العامة .16

عملیات االختیار ویمكن إجراء رسمیًا.  ALAC، یُنتخب رئیس لجنة ICANNقًا للوائح الداخلیة لمنظمة طب 16.1
 والتعیینات األخرى بإجماع اآلراء، ولكن إذا تعذر ذلك؛ یمكن دائًما استخدام االنتخابات كحل أخیر.

قتراع عبر اإلنترنت أو االقتراع یمكن إجراء االنتخابات وعملیات االختیار عن طریق البرید اإللكتروني أو اال 16.2
 ئمة التي ترى اللجنة أنھا توفر مستوى مالئًما من السریة.الكتابي أو أي من الوسائل األخرى الدقیقة المال

ل جمیع الترشیحات مرشح واحد فقط ألي منصب وإذا حدث أن كان ھناك بعد إغالق فترة القبول أو بعد قبو 16.3
أكثر من المرشحین خالل سیر العملیة بما یؤدي إلى ترك مرشح واحد فقط  محدد، أو في حالة انسحاب واحد أو

 .ALACإعالن المرشح الوحید فائًزا عن طریق التصویت بالتصفیق دون الحاجة لقرار من باٍق، یتم 

 ALACاختیار فریق قیادة لجنة و ALACإجراءات انتخاب رئیس لجنة  .17
 االنتخابات العادیة لرئاسة اللجنة 17.1

 بغرض انتخاب الرئیس الجدید قبل انعقاد ALACتخابات العادیة التي تحدد رئیس لجنة تُجرى االن 17.1.1
. ویُفضل االنتھاء من انتخاب الرئیس قبل )ALAC )AAGMاالجتماع العمومي السنوي للجنة 

نوي بثالثة أسابیع على األقل حتى یتوفر الوقت أمام االختیار المنظَّم انعقاد االجتماع العمومي الس
 .ALACة أعضاء فریق قیادة لجنة لبقی

 مالیة إجراء جولة إعادة.یجب أن یراعي الجدول الزمني لعملیة االنتخاب احت 17.1.2
 عبر قوائم التوزیع المعتمدة، ویشتمل ALACیرسل الرئیس/الموظفون طلبًا الختیار رئیس للجنة  17.1.3

قِبل أعضاء  ھذه الطلب على الجدول الزمني وأسالیب عملیة االنتخاب وطلب ترشیح أسماء من
ال یقل عن أربعة اللجنة (بما في ذلك ترشیح العضو نفسھ). وسوف یخصص طلب االختیار ما 

 عشر یوًما لتقدیم الترشیحات.
 .5ة في الفقرة ترد المتطلبات التي یُشترط أن یلبیھا المرشحون لشغل منصب رئیس اللجن 17.1.4
ل المرشح رسالة قبول إلى نفس القائمة التي أُرسلت إلیھا الترشیحات في غضون یجب أن یرس 17.1.5

لموظفون رسالة القبول إذا كان المرشح ال أیام من إغالق باب الترشیحات. وینبغي أن یرسل ا سبعة
یمتلك مزایا إرسال الرسائل إلى ھذه القائمة. ویجب على المرشح استكمال نموذج بیان االھتمامات 

 قبل انتھاء فترة القبول إذا لم یكن قد استكمل واحدًا بالفعل. ALACبلجنة الخاص 
شغل منصب الرئیس على قوائم لرئیس/الموظفون ملخص اختیار الترشیحات الصحیحة لینشر ا 17.1.6

التوزیع المعتمدة وذلك لإلعالن عن تفاصیل العملیة االنتخابیة فور تجاوز الموعد النھائي لقبول 
 قبول/رفض جمیع الترشیحات، أیھما یحدث أوالً. الترشیحات أو بمجرد

وائم التوزیع المعتمدة أو عبر المكالمات الجماعیة عن بُعد أو بعد ذلك، تُناقَش الترشیحات على ق 17.1.7
 غیرھا من االجتماعات اإللكترونیة أو الشخصیة حسب االقتضاء.

 تحدید الفائز 17.2
نتخاب ن یتم اإلعالن عن فائز أو یتم إعادة عملیة االیجب إجراء الخطوات التالیة بالتسلسل المحدد لھا إلى أ

 جدید: بإرسال طلب تصویت أو اختیار

الحالیین. لتجنب الشك،  ALACیجب أن یحصل المرشح الفائز على أصوات غالبیة أعضاء لجنة  17.2.1
 یتم إعالن الفائز بمجرد تحقیق ذلك، بغض النظر عن عدد المرشحین.

، یجب إعادة ALACن التصویت یمثِّل غالبیة أعضاء لجنة إذا كان عدد األعضاء الممتنعین ع 17.2.2
 بإرسال طلب اختیار. العملیة االنتخابیة برمتھا
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إذا كان عدد األصوات مطروًحا منھ عدد األعضاء الممتنعین عن التصویت ال یمثِّل غالبیة أعضاء  17.2.3
ز القیام بذلك یت بنفس الئحة المرشحین. وال یجوالحالیین، فال بد من إعادة التصو ALACلجنة 

مرة، یجب إعادة العملیة  سوى لمرة واحدة لكل طلب اختیار. وفي حال حدوث ھذه الحالة أكثر من
 االنتخابیة برمتھا بإرسال طلب اختیار.

 في الحاالت التي یوجد فیھا أكثر من مرشحین: 17.2.4
فال بد من إعادة عملیة  في حال حصول جمیع المرشحین على نفس عدد األصوات، 17.2.4.1

بنفس الئحة المرشحین. وال یجوز القیام بذلك مع مجموعة معینة من التصویت 
رة واحدة لكل طلب اختیار. وفي حال حدوث ھذه الحالة أكثر المرشحین سوى لم

 مرة، یجب إعادة العملیة االنتخابیة برمتھا بإرسال طلب اختیار. من
عدد عدد من األصوات. وفي حال تساوي  یُستبعد المرشح الذي یحصل على أقل 17.2.4.2

األصوات، یُستبعد جمیع المرشحین الذین حصلوا على أقل عدد من األصوات. 
ذلك، تُجرى عملیة التصویت مرة أخرى بالئحة تتضمن أسماء المرشحین  وبعد

المتبقیین. إذا أسفر الھبوط عن مغادرة مرشح واحد فقط، فسیشمل التصویت التالي 
مرشح على عدد كاٍف من متنع عن التصویت. إذا لم یحصل الذلك المرشح وی

 الكامل بمكالمة تحدید.األصوات لیعلن فوزه، فیجب إعادة بدء العملیة االنتخابیة ب
في حال وجود مرشحین وحصول كل منھما على نفس عدد األصوات، تُعاد عملیة التصویت بنفس  17.2.5

وث ھذه احدة لكل طلب اختیار. وفي حال حدالئحة المرشحین. وال یجوز القیام بذلك سوى لمرة و
 تیار.الحالة أكثر من مرة، یجب إعادة العملیة االنتخابیة برمتھا بإرسال طلب اخ

 ALACاالختیارات العادیة لفریق قیادة لجنة  17.3
بخصوص االجتماع ) ALAC )ALTتُجرى عملیات االختیار العادیة ألعضاء فریق قیادة لجنة  17.3.1

 العمومي السنوي للجنة.
شروع في عملیة اختیار األعضاء اآلخرین في فریق قیادة لجنة یجب اختیار الرئیس الجدید قبل ال 17.3.2

ALAC )ALT(. 
عبر قوائم التوزیع ) ALAC )ALTرئیس/الموظفون طلبًا الختیار أعضاء فریق قیادة لجنة یرسل ال 17.3.3

لیة االختیار باإلضافة المعتمدة، یُحدد فیھ المناصب الشاغرة ویرد فیھ الجدول الزمني وأسالیب عم
رشیح أسماء من قِبل أعضاء اللجنة (بما في ذلك ترشیح العضو نفسھ). وسوف یخصص إلى طلب ت

 االختیار ما ال یقل عن سبعة أیام لتقدیم الترشیحات. طلب
 .6المتطلبات التي یُفترض بمرشحي فریق القیادة تلبیتھا مدرجة في الفقرة  17.3.4
مرشح رسالة قبول إلى نفس القائمة التي أُرسلت إلیھا الترشیحات في غضون یجب أن یرسل ال 17.3.5

م من إغالق باب الترشیحات. وینبغي أن یرسل الموظفون رسالة القبول إذا كان المرشح سبعة أیا
یمتلك مزایا إرسال الرسائل إلى ھذه القائمة. ویجب على المرشح استكمال نموذج بیان  ال

 قبل انتھاء فترة القبول إذا لم یكن لدیھ واحدًا. ALACة االھتمامات الخاص بلجن
(باستثناء الرئیس) قبل انعقاد االجتماع ) ALAC )ALTقیادة لجنة یتم اختیار أعضاء فریق  17.3.6

العمومي السنوي للجنة أو أثناء انعقاده باستخدام عملیة االختیار القیاسیة بإجماع أعضاء اللجنة إن 
االختیار عن طریق االقتراع السري. وعند اللجوء إلى إجراء عملیة  أمكن، وعند تعذر ذلك؛ یكون

ائز على غالبیة األصوات طبقًا لمنھجیة التصویت منصب، یجب أن یحصل الفتصویت لشغل أي 
. ویمكن استخدام طریقة تصویت تتضمن إجراء جولة إعادة ALACالقیاسیة المعمول بھا في لجنة 

اختیار أكثر من شخص واحد من كل منطقة من المناطق غیر  مباشرة إذا لزم األمر. ویجب عدم
 .الممثَّلة من قِبل الرئیس
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 بات والتعیینات غیر العادیةالختیارات واالنتخاا 17.4
في حال توافر منصب  - ALACحسب تقدیر لجنة  -یجوز إجراء عملیات اختیار غیر عادیة  17.4.1

سباب وتوفر منصب في فریق قیادة ألشاغر في غیر وقت الدورة االنتخابیة العادیة ألي سبب من ا
 (بما في ذلك الرئیس).) ALAC )ALTلجنة 

االختیار غیر العادي، یرسل الرئیس/الموظفون طلب اختیار لشغل خلوص إلى القیام بھذا عند ال 17.4.2
المنصب الشاغر خالل الفترة المتبقیة من المدة العادیة عبر قوائم التوزیع المعتمدة طلبًا لترشیح 

ة. یوًما أو قبل ذلك إذا دعا إلى ذلك ظروف استثنائی 14ل الموعد النھائي المحدد لھ بمرشحین ق
الحالیین ترشیح مرشحین. ویسمح طلب االختیار بقبول  ALACء لجنة یجوز سوى ألعضا وال

 الترشیحات في غضون سبعة أیام من فتح باب الترشیح.
شیح مرشحین من أعضاء لجنة رإذا كان المنصب المطلوب شغلھ ھو منصب الرئیس، یجوز ت 17.4.3

ALAC .ممن یمثِّلون أي منطقة 
اء فریق القیادة اآلخرین، فال یجوز شغلھ ھو منصب أحد أعض إذا كان المنصب المطلوب 17.4.4

التابعین لنفس المنطقة التي كان یمثلھا  ALACمرشحین سوى من أعضاء لجنة  ترشیح
 المنصب السابق. شاغل

 الحالیین. ALACوال یحق التصویت سوى ألعضاء  17.4.5
لعمل ملخص اختیار في غضون سبعة أیام من الموعد النھائي للترشیحات، ینشر الرئیس/فریق ا 17.4.6

شیحات الصحیحة لشغل المنصب على قوائم التوزیع المعتمدة، معلنًا عن موعد االختیار ومدتھ التر
 وأسالیبھ ومحددًا لمدة التعیین.

منطقة مختلفة عن المنطقة التي ینتمي إلیھا عند انتخاب الرئیس، إذا كان الرئیس الجدید من  17.4.7
 السابق: الرئیس

الحالي الذي یمثِّل نفس ) ALAC )ALTق قیادة لجنة یجب أن یتنحى عضو فری 17.4.7.1
 المنطقة التي یمثِّلھا الرئیس الجدید عن منصبھ، و

من المنطقة التي كان  )ALAC )ALTیجب اختیار عضو جدید لفریق قیادة لجنة  17.4.7.2
 س السابق.یمثِّلھا الرئی

 إجراءات التعیینات األخرى .18
وخارجھا.  ICANNفي مختلف الھیئات داخل منظمة  At-Largeبتعیین أفراد من مجتمع  ALACتقوم لجنة  18.1

وعادة ما تبدأ ھذه التعیینات بدعوة للمتطوعین، ینشرھا الرئیس/الموظفون على قوائم التوزیع المعتمدة وعلى 
سبعة أیام على األقل للتطوع. وفي العادة،  At-Largeتاح أمام أفراد مجتمع القوائم األخرى حسب االقتضاء، ویُ 

ارات المتعلقة بالتعیینات بإجماع اآلراء. ومع ذلك، یبدأ الرئیس اقتراًعا سریًا لتحدید المرشح الذي القرتُتخذ 
 ALACیستحق التعیین في حال عدم التوصل إلى إجماع أو في حال تقدیم أي عضو من أعضاء لجنة 

 بذلك. طلب
بدالً  ALACذا الدور بقرار من لجنة اء ھیجوز إعادة اعتماد معیَّنین حالیین ممن لدیھم الرغبة في مواصلة أد 18.2

 من الشروع في عملیة اختیار جدیدة.
أن تختار تشكیل  ALACوفي حاالت االختیارات التي تتطلب تطبیق معاییر تقییم معقَّدة أو خاصة، یجوز للجنة  18.3

 إلجراء التحلیل وتقدیم التوصیات استنادًا إلى ھذا التحلیل. لجنة فرعیة
إجراء تعیینات ولكن یجوز فیھا المصادقة على مرشح أو أكثر،  ALACیجوز فیھا للجنة  في الحاالت التي ال 18.4

ة فبشكٍل أساسي تُستخدم نفس العملیة على النحو الموضَّح ھنا فیما یتعلق بالتعیینات، إالّ أن الغرض من النتیج
 المصادقة. ھو
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، بواسطة ICANNقة من مناطق ، واحدة من كل منطICANNإلى لجنة ترشیح  ALACسیتم اختیار مندوبي  18.5
ALAC  بعد التشاور معRALOs وكل توصیة من توصیات ،RALO .وفقًا للقواعد واإلجراءات الخاصة بھا 

 ICANNفي مجلس إدارة  15إجراءات اختیار شاغل المقعد رقم  .19
لشغل المقعد  At-Largeطریق جمعیة  سم العملیة التي یتم وفقھا اختیار أحد أعضاء مجلس اإلدارة عنیصف ھذا الق

. ICANN" في إطار اللوائح الداخلیة لمنظمة 15الشاغر في مجلس اإلدارة والذي یشار إلیھ باسم "المقعد رقم 
 .RALOاإلقلیمیة  At-Largeھذه العملیة بالتعاون مع منظمات  ALACلجنة  وتجري

لالئحة  6(د) من المادة  7.8) و 6( (أ) 7.8لب القسمین یجب أن یلبي توقیت العملیة الموضَّحة في ھذا القسم متط 19.1
، الذي یشترط تقدیم إخطار كتابي بالشخص الذي وقع االختیار علیھ إلى أمین منظمة ICANNالداخلیة لمنظمة 

ICANN  السنوي لمنظمة في موعد أقصاه ستة أشھر قبل اختتام االجتماعICANN  وكل اجتماع  2014في عام
 .2014عام ثالث بعد السنوي كل  ICANNة سنوي تعقده منظم

ل لجنة  19.2 مھمتھا اإلشراف على عملیة  )BMSPC(لجنة مختصة بعملیة اختیار عضو مجلس اإلدارة  ALACتشّكِ
تثنى من مسؤولیاتھا تلك المسؤولیات التي االختیار برمتھا، بما في ذلك االنتخاب الذي تُختتم بھ العملیة، ولكن یُس

التي تُمنح إلى لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة. یتم تحقیق  على وجھ الخصوص أو ALACتحتفظ بھا لجنة 
على أن یتم إدراج ممثلین  BMSPCالتوازن اإلقلیمي في تشكیل اللجنة المختصة باختیار عضو مجلس اإلدارة 

اختیاره  إضافة إلى رئیس یتم RALOاإلقلیمیة  At-Largeومنظمات  ALACاثنین من كل منطقة تختارھا 
وبالنسبة لكل منطقة، یتم اختیار عضو بدیل لیحل محل عضو من نفس المنطقة ال تكون لھ . ALACبمعرفة 

 BMSPCالقدرة ألي سبب مھما كان على المشاركة الكاملة وبحیث یكون ھذا الحلول وفق تقدیر رئیس لجنة 
 اإلرشادیة. BMSPCا لتوجیھات وحده وفقً 

ضمان توافر فرصة مناسبة لجمھور  مسئولیاتھا األخرى مھمةمن بین  BMSPCتتحمل لجنة  19.2.1
 الناخبین من أجل التفاعل والتواصل مع المرشحین.

ببذل أفضل الجھود من أجل اتخاذ القرارات عن طریق اإلجماع،  BMSPCویلتزم رئیس  19.2.2
في حالة عدم وجود اإلجماع  BMSPCلق في تحدید قرارات طتكون لھ حریة التقدیر الم ولكن

 جراء مشاورات.عندما ال یسمح الوقت بإ أو
ل لجنة  19.3 لتولي مسؤولیة إعداد الئحة أولیة بالمرشحین  )BCEC(لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة  ALACتشّكِ

تتألف من  BCECاإلدارة  س. وتُشكَّل لجنة جدیدة لتقییم مرشحي مجل15إلجراء انتخاب لشغل المقعد رقم 
في كل  ALACإضافة إلى رئیس تحدده لجنة  RALOاإلقلیمیة  At-Largeمندوبین اثنین تحددھما منظمات 

اإلقلیمیة  At-Largeعملیة من عملیات اختیار شاغل مقعد مجلس اإلدارة. كما تنتخب كل منظمة من منظمات 
لھ القدرة ألي سبب مھما كان على المشاركة الكاملة  نعضًوا بدیالً لیحل محل عضو من نفس المنطقة ال تكو

 اإلرشادیة. BCECوحده وفقًا لتوجیھات  BCECتقدیر رئیس لجنة ث یكون ھذا الحلول وفق وبحی
مسؤولیة تحدید مقدمي الطلبات الصالحین لشغل منصب عضو  BCECتتولى لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة  19.4

 مجلس اإلدارة.
م ا 19.4.1 تیفاء المعاییر اس BCECلب الذي تختاره لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة لطیجب على مقدِّ

 ICANNبمؤسسة  7.3في القسم  المحددة
(https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#_Ref444606434) .

لنزاھة ا وتشمل ھذه المعاییر على سبیل المثال ال الحصر: أ) اختیار أشخاص تتوافر فیھم صفات
بالقدرة على صنع عقول المتفتحة ویتحلون والموضوعیة والذكاء ویشتھرون بالحكم السدید وال

واآلثار  ICANNالقرارات الجماعیة البنَّاءة، وب) اختیار أشخاص على درایة بمھمة منظمة 
ن من ICANNالمحتملة لقرارات منظمة  ة ظمعلى مجتمع اإلنترنت العالمي وااللتزامات التي تمّكِ

ICANN  .ذي وإضافة إلى ذلك، یجب أن یكون عضو مجلس اإلدارة المن تحقیق النجاحات
واحتیاجات المجتمع العالمي  At-Largeعلى درایة بمھمة جمعیة  At-Largeاختارتھ جمعیة 

 لمستخدمي اإلنترنت النھائیین.
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 بشكل واضح متطلبات وتوقعات أھلیة أعضاء مجلس اإلدارة. BCECوتنشر لجنة  19.4.2
 المراجع.لمرشحون مراجع لھم، فیتم نشر قواعد األھلیة لتلك بأن یقدم ا BCECحالة مطالبة  يف 19.4.3
بنشر مدى الحفاظ على سریة ما تتلقاه من معلومات تخص المرشح وإذا  BCECوتلتزم لجنة  19.4.4

 .BCECانطبق األمر، فتلتزم بنشر األجزاء التي یمكن نشرھا وطریقة النشر أو توزیعھا خارج 
للعمل  RALOعلومات كافیة عن المتقدمین للسماح لـ ، یجب نشر م19.4.4من الفقرة  معلى الرغ 19.4.5

وللناخبین لتقییم جمیع المرشحین بشكل صحیح في  19.9.1مع المعرفة الكاملة فیما یتعلق بالفقرة 
 القائمة النھائیة. ال یلزم نشر المعلومات المتعلقة بالتطبیقات غیر المكتملة.

تسأل المتقدمین عما إذا كانوا یرغبون في  أن BCEC، یجوز للجنة 19.4.5ة رعلى الرغم من الفق 19.4.6
. BCECالخاصة بھم إذا لم یتم تضمینھا في قائمة المرشحین  EoIمعلومات فیما یتعلق نشر أي 

 .RALOاختاروا عدم المشاركة في ھذا المنشور، فلن یكونوا مؤھلین للحصول على عرائض  إذا
) الجمع بین عضویة لجنة تقییم مرشحي مجلس 19.10ور الناخبین (طبقًا للفقرة ھال یجوز ألي عضو من جم 19.5

 وممارسة حق التصویت. BCECاإلدارة 
وال تراعي اللجنة  )EoI(نماذج اإلفصاح عن االھتمامات  BCECتلتمس لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة  19.6

 النماذج. وال یجوز لشخص عضو أو كان عضًوا في اللجنة المختصة باختیار عضو مجلسه سوى مقدمي ھذ
فصاح عن االھتمامات الحالیة تقدیم نموذج اإل BCECأو لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة  BMSPCاإلدارة 

 .BCECإلى لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة 
الع على مزید من التفاصیل المتعلقة  19.7 ملیات اللجنة المختصة باختیار عضو مجلس اإلدارة بعیمكن االّطِ

BMSPC اإلدارة  ولجنة تقییم مرشحي مجلسBCEC  ومتطلبات كل منھما في الوثیقة الملحقة "تنفیذ عملیة
 ".At-Largeمجلس إدارة  اختیار أعضاء

 .ALACویجب اعتمادھا من  BMSPCیجب نشر اإلجراءات التشغیلیة والتوجیھات الخاصة بلجنة  19.8
 ئمة المرشحین النھائیةقا 19.9

فرصة إلضافة  RALOsى ، یكون لدBCECفي أعقاب نشر قائمة المرشحین الخاصة بـ  19.9.1
 المرشحین إلى تلك القائمة.

ي حذف مقدم الطلب من قائمة المرشحین أخطأ ف BCECأن  RALOإذا اعتقدت  19.9.1.1
، فإنھ یجوز لھ، من خالل تصویت رسمي وفقًا لقواعده وإجراءاتھ، BCEC من
 التماس إلضافتھ إلى قائمة المرشحین. دیمتق

، RALOتًا كافیًا للمشاورات داخل یجب أن یتیح الجدول الزمني لالختیار وق 19.9.1.2
اء المنظمة اإلقلیمیة العامة تقوم المنظمة اإلقلیمیة العامة بإبالغ أعض وأن

 بنوایاه. اآلخرین
جیة یختارونھا، منھ قد یقرر أعضاء المنظمة اإلقلیمیة العامة األخرى، باستخدام أي 19.9.1.3

 RALOلیس على  ما إذا كانت لدیھم مصلحة مقنعة مماثلة في مقدم الطلب أم ال.
 خرى.التزام بالتصرف فیما یتعلق بالتماس داخل منظمة إقلیمیة عامة أ أي

سوى اقتراح مرشحین ممن سبق وأن قدَّموا  RALOاإلقلیمیة  At-Largeال یمكن لمنظمات  19.9.2
خالل  BCECام كاملةَّ إلى لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة ھتمارسالة إبداء اإل نموذج
 حالیة.االختیار ال عملیة

ال یتم إضافة مرشحین إالّ إذا حصلوا على تأیید عبر تصویت رسمي لثالثة منظمات على األقل من  19.9.3
 الخمس، وتصوت كل منظمة وفقًا للقواعد المتبعة. RALOاإلقلیمیة  At-Largeمنظمات 
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ا البالغ عددھم خمسة عشر عضوً  ALACلناخبین في االنتخاب النھائي من أعضاء لجنة ر اتألف جمھوی 19.10
 الخمس. RALOاإلقلیمیة  At-Largeافة إلى رؤساء منظمات باإلض

المسئولة  RALOاإلقلیمیة  At-Largeإذا كان أحد أعضاء جمھور الناخبین مرشًحا، فإن منظمة  19.10.1
ن بدیالً لھ الستكمال التصویت. ویجب الموافقة على ھذا عیِّ عن المنطقة التي یمثِّلھا ھذا العضو ت

وفقًا للقواعد المتبعة.  RALOاإلقلیمیة  At-Largeوى منظمة على مستالبدیل بإجراء تصویت 
بتحدید البدیل الذي یحل  RALOكان من المفترض استبدال العدید من المقترعین، فتلتزم  وإذا
 بدالء بتلك المسئولیة طوال مدة االنتخاب.ن الكل ناخب مستبدل. یحتفظ الناخبو محل

اإلقلیمیة  At-Largeاالنتخابات، تعیِّن منظمة وقت  ALACفي حال وجود مقعد شاغر في لجنة  19.10.2
RALO  المسئولة عن المنطقة التي یمثِّلھا ھذا المقعد بدیالً تلبیة الستكمال التصویت. ویجب

وفقًا  RALOاإلقلیمیة  At-Largeمنظمة توى الموافقة على ھذا البدیل بإجراء تصویت على مس
 للقواعد المتبعة.

تخضع للتوجیھ  RALOاإلقلیمیة  At-Largeرئیس إحدى منظمات  ویت علىإذا كانت عملیة التص 19.10.3
من جانب أعضاء المنظمة، فإن ھذا القرار وطبیعة ھذا التوجیھ یستلزمان أخذ أصوات أعضاء 

 دد.الص المنظمة وفقًا للقواعد المتبعة في ھذا
 - ALACأو أي فرد اختیر لیحل محل عضو من أعضاء لجنة  ALACونوصي أعضاء لجنة  19.10.4

التي تتولى مسؤولیة  RALOاإلقلیمیة  At-Largeبالتشاور مع منظمة  -كماالً للتصویت است
المنطقة التي یتبعھا، إالّ أن التصویت سوف یكون غیر موجھ وبذلك یجب اإلدالء باألصوات سًرا 

بأكبر  ICANNومنظمة  ALACولجنة  At-Largeأنھ یعود على جمعیة  ALAC عضو فیما یرى
 نافع.من الم قدر ممكن

وإذا علم أي ناخب ألي سبب من األسباب أنھ لن تكون لھ القدرة على اإلدالء بصوتھ من خالل أي  19.10.5
لك من الطرق المعتمدة، فیجوز للناخب تعیین شخص للتصرف بالنیابة عنھ عن طریق الوكالة وذ

بأكثر وال یجوز لذلك الشخص اإلدالء . At-Largeوفریق عمل  BMSPCن خالل إبالغ رئیس م
 من صوت واحد حسب التوجیھ الصریح من الناخب.

 عملیة التصویت 19.11
یجب إجراء جمیع عملیات التصویت عن طریق االقتراع السري. ویجوز اإلدالء باألصوات  19.11.1

 بعض أو كل ما سبق. وبالنسبة لإلدالء باألصوات بین إلكترونیًا أو شخصیًا أو ھاتفیًا أو بالجمع
 مات التي توفرھا الجھات الخارجیة الموثوقة تضمن سریة االقتراع.شخصیًا أو ھاتفیًا، فإن الخد

 إذا لم یكن ھناك سوى مرشح واحد في قائمة المرشحین النھائیة، فسوف یُعلن فوز ھذا المرشح. 19.11.2
صوت ائمة المرشحین النھائیة، فیجب أن یستخدم أول في ق إذا كان ھناك أكثر من ثالثة مرشحین 19.11.3

من شأنھا إتاحة اختیار  STV(2(طرق الصـوت الواحـد المتـحول  لجمھور الناخبین طریقة من
خالل عملیة الصـوت الواحـد المتـحول  -أفضل ثالثة مرشحین. وفي حالة حصول مرشح واحد 

األولى، یتم إعالن فوز ذلك المرشح.  متازةمن تصویت األصوات الم %50على أكثر من  -تلك 
اإلضافة إلى النتائج الفوریة إذا ما كانت ھناك أیة عملیات ن نتائج التصویت التفصیلیة بویجب إعال

وذلك بمجرد إكمال الجولة.  STVإزاحة متعددة في عملیة الصـوت الواحـد المتـحول 
أي مرحلة من أجل إزاحة  یة فيحدوث أي شك، في حالة طلب عملیة اختیار عشوائ ولتجنب

 ي نظام التصویت.االختیار الداخلي العشوائي ف مرشح، یتم استخدام أي

                                                 
احدًا تلو اآلخر إلى أن یتبقى ثالثة مرشحین فقط. وفي حالة إبعاد ل تفضیالً، ورشحین ویتم إبعاد األقوفي طریقة التصویت ھذه، یقوم الناخب بترتیب الم 2

مرشح "ج"، مرشح، تتم ترقیة االختیار التالي المفضل في كل اقتراع. وبذلك، إذا اختار أي ناخب المرشح "ج" لیكون التفضیل األول لھ، وتم إبعاد ال أي
أجل تقریر من الذي یتم عاد حالة التعادل، یتم استخدام التفضیل اإلجمالي ألصوات المرشح من من المقرر إباني للناخب. وإذا كان یتم استخدام التفضیل الث

 استبعاده، وإذا لم یتم ذلك فیستخدم االختیار العشوائي.
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عندما یكون ھناك ثالثة مرشحین متبقیین، فستُجرى عملیة تصویت لجمھور الناخبین. في حال  19.11.4
من األصوات الُمدلى بھا، فسوف یُعلن فوز ھذا  %50حصول أحد المرشحین على أكثر من 

 تبعد المرشح الذي حصل على أقلذا لم یحصل أحد المرشحین على ھذه النسبة، یُسح. وإالمرش
من األصوات. وفي حالة تعادل األصوات لتحدید الموقف األخیر وإذا كان ھناك ما یكفي من  عدد

عملیة اقتراع ترجیحي فیما بین المرشحین المتعادلین. وال یمكن  BMSPCالوقت، تجري لجنة 
ملیة. وسوف یتم إعالن نتائج مرة واحدة في أي خطوة معینة من خطوات ھذه العسوى لالقیام بذلك 

 لتصویت التفصیلیة عند االنتھاء من التصویت.ا
عندما یكون ھناك مرشحین متبقیین، فستُجرى عملیة تصویت لجمھور الناخبین. في حال حصول  19.11.5

ذا المرشح. وإذا تساوى فوز ھ من األصوات المدلى بھا، فسوف یُعلن %50أحدھما على أكثر من 
ھناك وقتًا كافیًا، فإن اللجنة المختصة  علیھا المرشحان وكان ال یزال عدد األصوات التي حصل

تعید االنتخاب الذي شھد حالة تساوي في عدد األصوات  BMSPCباختیار عضو مجلس اإلدارة 
 من كل تصویت.نتھاء في حال تغیر مناصب الناخبین. وسیتم تدمیر ھذه التسجیالت عند اال

، أو إعادة 19.11.4شار إلي في إعادة انتخاب وفقًا لما ھو م في حال لم یكن ھناك وقت إلجراء 19.11.6
أو في حالة حدوث تعادل في  19.11.5االنتخاب بین األصوات المتعادلة وفقًا لما ھو مشار إلیھا في 

انة باالختیار العشوائي من خالل طریقة تُحدد األصوات بعد االنتخاب الثاني، فسوف یتم االستع
من أجل تحدید المرشح  BMSPCمسبقًا من قِبل اللجنة المختصة باختیار عضو مجلس اإلدارة 
الوكالء الثقات ولكن یمكن د على المراد استبعاده. وتكون ھذه الطریقة من الطرق التي ال تعتم

 التحقق منھا بشكل مستقل.
جراء العدید من جوالت التصویت وإذا كان الجدول الزمني یسمح بذلك، وإذا كان من الضروري إ 19.11.7

 تشاور فیما بین الجوالت.یجب إتاحة الوقت من أجل المناقشة وال
یار أعضاء مجلس إدارة لجنة یة اختبالوثائق التي تخصھا وتخص فریق التنسیق لعمل ALACتحتفظ لجنة  19.12

ALACختیار للتأكد من أن سجل العملیة ال زال محفوًظا بالرغم ، إذ توضح ھذه الوثائق سجل إنشاء عملیة اال
-وینبغي . At-Largeات اختیار أعضاء مجلس إدارة جمعیة من تغییر المتطوعین والموظفین وقلة تكرار عملی

یرھا من الوثائق غیر السریة التي تخص اللجنة المختصة باختیار غیل وغالحفاظ على إجراءات التش -بالمثل
 .BCEC(وسابقتھا) وإجراءات تشغیل لجنة تقییم مرشحي مجلس اإلدارة  BMSPCدارة عضو مجلس اإل

 ALACإلغاء تعیین لجنة  .20
 .ALACمن خالل اقتراع سري تجریھ لجنة  ALACوز سحب أي تعیین یخص لجنة یج 20.1
، ولكن ھذا األمر یعد ALACمن خالل اقتراع سري تجریھ  ALACعن لجنة  ق صادریجوز سحب أي تصدی 20.2

 قرار یخص المجموعة المستھدفة وذلك للعمل وفق ھذا السحب. بمثابة
في مجلس  15، على الرغم من ذلك، ال یمكن إلغاء اختیار الشخص الذي یشغل المقعد 20.2و 20.1الفقرتان  20.3

الداخلیة ذات الصلة بالمجتمع الُممكن،  ICANNصلة في لوائح ة المفإال من خالل المنھجی ICANNإدارة 
 .3.3و 3.2مین ، القسDالملحق 

 ALACعزل عضو لجنة  .21
 :ALACأعضاء لجنة  في حال نشأ أي موقف یتطلب عزل أي عضو من

 مبررات عدم عزلھ/عزلھا. ALACیجب منح ھذا العضو فرصة لیشرح للجنة  21.1
الحالیین فیما  ALACم إجراؤه مع إجراء اقتراع سري لكل أعضاء فسوف یتفي حال كان التصویت ضروریًا،  21.2

 حل النظر.عدا العضو م
من  3/2حتى یكون التصویت على عزل أحد األعضاء ناجًحا، یجب أن یصوت على قرار العزل ما ال یقل عن  21.3

 ممن یحق لھم التصویت. ALACأعضاء لجنة 
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 ALACإقالة أعضاء فریق قیادة لجنة  .22
 بواسطة أي من التالیین: ALAC (ALT)إقالة أحد أعضاء فریق قیادة لجنة ء عملیة یمكن بد 22.1

فور التحقق من وجود نقص أو فقدان شروط األھلیة أو عدم استیفاء متطلبات -إلدارة رئیس مجلس ا 22.1.1
 المشاركة المنصوص علیھا في القواعد اإلجرائیة.

المراد إقالتھ وأسباب  ALTق ھ عضو فری، یُحدد فیALACطلب مقدَّم من جانب أحد أعضاء لجنة  22.1.2
ة وتأییده من قِبل خمسة أعضاء من أعضاء زیع المعتمدال بد من نشره في قوائم التو-ھذا المقترح 

م الطلب. ALACلجنة   على األقل بما في ذلك مقدِّ
 ینبغي تشجیع الشخص المراد إقالتھ على تقدیم استقالة قبل الشروع في عملیة اإلقالة الرسمیة. 22.2
رئیس ھو إذا كان ال (أو عضو آخر في الفریق ALTلشروع في عملیة اإلقالة، یجب على رئیس فریق في حال ا 22.3

الشخص المراد إقالتھ) التواصل مع الشخص المراد إقالتھ لتوضیح أسباب اإلقالة والعملیة التي ینبغي اتباعھا. 
ابالت تُعقد وجًھا لوجھ أو ن خالل مق، ومن المفضل أن یكون مALACسوف یتم مناقشة األمر من قبل لجنة 

م الحجج المضادة. للشخص المراعبر اجتماع عن بُعد، ویُشترط إتاحة الفرصة  د إقالتھ في ھذه المناقشة حتى یقدِّ
أیام میالدیة على األقل للسماح  7ینبغي إجراء العملیة في أسرع وقت ممكن، ولكن یجب أن تتیح ھذه العملیة 

 بشكل كاف.بالمناقشة والتعقیب 
، على أن یشارك فیھ 12.1.9الفقرة یجب إجراء تصویت على اإلقالة بنظام االقتراع السري كما ھو موضَّح في  22.4

 الحالیین باستثناء الشخص المراد إقالتھ. ALACكل أعضاء لجنة 
ممن یحق لھم التصویت حتى  ALACضاء لجنة من أع 3/2 یجب أن یصوت لصالح قرار اإلقالة ما ال یقل عن 22.5

 تكون اإلقالة ناجحة.
 ئیس/الموظفون على الفور في اإلجراء المحدد الختیار بدیل في حال نجاح التصویت على اإلقالة.یشرع الر 22.6
 .5.14الرئیس المدرجة في الفقرة  في حال إقالة الرئیس بصورة ناجحة، تسري قواعد خالفة 22.7
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 القسم "ھـ": المجتمع الُممكن ذو الصالحیات
 الُممكَّن صاحب الصالحیات ICANNفي مجتمع  ALACمشاركة  .23

 ھناك حاجة. لم تعد -توفیر االنتقال  23.1
 لم تعد ھناك حاجة .. -توفیر االنتقال  23.2
سوف تشرك في المجتمع  أنھا 2016س مار 9من خالل مقترح تم اعتماده باإلجماع في  ALACوقد أكدت  23.3

 صاحب الصالحیات.

 تمع صاحب الصالحیاتفي المج ALACممارسة صالحیات   .24
جتمع صاحب الصالحیات یجب أن تتحدد التي تمارس من خاللھا صالحیاتھا داخل الم ALACجمیع قرارات  24.1

 الحاضرین. ALACمن خالل التصویت التأكیدي لما ال یقل عن ثلثي أعضاء 
طریق االقتراع رارات بما في ذلك القرارات ذات الصلة بإقالة أعضاء مجلس اإلدارة عن میع تلك القوتتخذ ج 24.2

ویجب أن یكون قرار استخدام االقتراع  غیر السري، ما لم یكن ھناك ظروف استثنائیة تجیز االقتراع السري.
 .12بما یتفق مع العملیات الواردة في الفقرة  ALACالسري قراًرا رسمیًا من 

، أو عن طریق مندوب ALACیات من خالل رئیس في إدارة المجتمع صاحب الصالح ALACویتم تمثیل  24.3
عن طریق التصویت باألغلبیة المطلقة وبما یتفق مع العملیات المنصوص  ALACللرئیس حسبما تتفق علیھ 

 .12ة علیھا في الفقر
ة لدى إدار ALAC، تكون جمیع إجراءات ممثل 24.3.2باستثناء ما ھو مذكور في القسم  24.3.1

صاحب الصالحیات فیما یخص ھذا الدور مقتصرة على تلك اإلجراءات التي تقررھا  المجتمع
ALAC .رسمیًا 

 المدیرین وفقًا للمادةلدى إدارة المفوضیة األوروبیة فیما یتعلق بتعیین  ALACإجراءات ممثل  24.3.2
ن مجلس الداخلیة أو إقالة المدیرین عن طریق إجراء م ICANN(ھـ) من لوائح  7.2(أ) و 7.2

تخاذ أي إجراء ) یجب تنفیذھا بدون اشتراط ا2(أ) ( 7.11) (ب) و1(أ) ( 7.11اإلدارة وفقًا للقسم 
 بجمیع ھذه اإلجراءات. ALAC. یجب إخطار ALACمن 

 لم تعد ھناك حاجة. -توفیر االنتقال  24.4
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