
 2014لسنة  NomComبطاقة تقریر 
 2013: دیسمبر تاریخ اإلصدار

 2014لسنة  NomComأوراق اعتماد 

 قیادة اللجنة:
 أور-(ُیختار بمعرفة مجلس اإلدارة): تشیري النجدون الرئیس

 (ُیختار بمعرفة مجلس اإلدارة): یوري النسبیرو مساعد الرئیس
 ): ستیفان فان غیلدر2015لسنة  NomCom(ُیختار بمعرفة مجلس اإلدارة من أجل االستعداد لرئاسة لجنة  الرئیس المنتخب

 اللجنة:
، RySG، و RrSGأي ( GNSO 7، وIAB 1، وTLG 1، وASO 1، وccNSO 1، وALAC 5: األعضاء المصوتین

 كبرى]) 1صغرى /  1و[ممثل عن شركة أعمال  CBUC، وIPC، وISPCP، وNCUCو

 RSSAC 1، وSSAC 1: األعضاء غیر المصوتین

 جوه كیموتو-: جویت یوحنا، وجیاICANNدعم طاقم عمل 

العمل الحالي

 2013دیسمبر  19في  2014لسنة  NomComاجتماع 

، ASO 1، وccNSO 0، وISPCP 1، وALAC، 0 NCUC 2: الرئیس؛ والرئیس المنتخب، والرئیس المساعد; الحضور
. وقدم األعضاء IETFعن  IAB 1، وBC 1، وRSSAC 0، وTLG 0، وSSAC 0، وRySG 1، وRrSG 1، وIPC 1و

 الذین لم یتمكنوا من الحضور اعتذارات.

بمراجعة العمل الخاص  NomComفي بوینس آیرس منذ شھر، قامت لجنة  48رقم  ICANNفي االجتماع األول بعد بدایة اجتماع 
 ة إلى الدعوة إلى تقدیم الطلبات.بثالث لجان فرعیة باإلضافة إلى جھود التوعیة التي تمت حتى اآلن وناقشت خطواتھا التالیة المؤدی

 تحدیثات من اللجان الفرعیة

اجتماعین حتى اآلن ووافقت على التغییرات الھامة التي ستجعل من بیان  SOIعقدت اللجنة الفرعیة لمراجعة بیانات إبداء االھتمام 
. وعلى عكس ما NomComإبداء االھتمام أكثر منطقیة ودقة ومالءمة لالستخدام من خالل كل من مقدمي الطلبات وأعضاء لجنة 

وف تكون المراجع جزًءا من القسم سبق، سوف یتمكن المرشحون اآلن من حفظ وتحریر تعقیباتھم وذلك حتى الموعد النھائي. وس
الخاص بالملف التعریفي للمرشح. وسوف یتمكن مقدمو الطلبات كذلك من مراجعة معلوماتھم إذا ما قرروا التقدم مرة أخرى في العام 

 الطلبات. القادم. وسوف یكون النموذج على شكل صفحة ویكي محمیة بكلمة المرور، ویجب أن تكون متاحة عندما تتم الدعوة لتقدیم 

وقد بدأت اللجنة الفرعیة لمراجعة اللوائح الداخلیة عملھا، لكن ال تزال ھناك حاجة إلى مزید من التفاعل من سائر األعضاء فیھا. 
لم تبدأ عملیة الصیاغة حتى اآلن. وقد ذّكر الرئیس  NomComعلًما بأن اللجنة الفرعیة المنوط بھا مراجعة القواعد اإلجرائیة للجنة 

 ا المجموعتین بضرورة إكمال مھمتھم بنھایة شھر ینایر.كلت

 التواصل

دیسمبر. وكانت ھناك  18في بروكسل في  ICANNوقدم الرئیس المنتخب تقریًرا حول التوعیة والترویج في التقریر الخاص بـ
السنویة التي تعقد في الغالب في شھر فبرایر في  IGFمناقشة حول األحداث األخرى للتوعیة والترویج، ویشمل ذلك مشاورات 

جنیف. وسوف یقوم فریق العمل بإتاحة وتوفیر المواد الخاصة بالتوعیة والترویج. وتمت مطالبة األعضاء بإرسال معلومات حول 
 .NomComفرص التوعیة إلى القائمة البریدیة للجنة 

 الخطوات التالیة

فسوف تكون في أوائل شھر ینایر. وبنھایة شھر ینایر، سوف یكون الموقع الخاص بلجنة  NomComأما الدعوة التالیة للجنة 
NomCom  ومن المقرر  قید التشغیل بالكامل، باإلضافة إلى السیر الذاتیة لألعضاء ووثائق حدیثة حول اإلجراءات. 2014لسنة

 ة تقدیم الطلبات في نھایة ینایر.وسوف تبدأ فترینایر  20الجدید جاھًزا بحلول  SOIأن یكون نموذج بیان إبداء االھتمام 


