
 2014بطاقة تقریر لجنة الترشیحات لعام 
 2013: نوفمبر تاریخ اإلصدار

 
 2014أساسیات لجنة الترشیحات لعام 

 
 قیادة اللجنة:

 أور -(من اختیار مجلس اإلدارة): تشیریل النغدون الرئیس
 (من اختیار الرئیس): یوري النسبیرو مساعد الرئیس

 ): ستیفان فان غیلدر2015(من اختیار مجلس اإلدارة لإلعداد لرئاسة لجنة الترشیحات لعام  الرئیس المنتخب
 

 اللجنة:
، ALAC، 1 ccNSO، 1 ASO، 1 TLG، 1 IAB، 7 GNSO )RrSG ،RySG ،NCUC 5: األعضاء المصوتین

ISPCP ،IPC ،CBUC ]1 /ممثل عن األعمال الكبیرة]) 1ممثل عن األعمال الصغیرة 
 

 SSAC ،1 RSSAC 1: غیر المصوتیناألعضاء 
 

 جویت یوھانا، جیا جواه كیموتو :ICANNطاقم الدعم من 
 
 

 األعمال الحالیة
 

 2013نوفمبر  20 - 19في بیونیس آیریس،  48 الـ ICANNفي اجتماع  2013اجتماعات مشتركة مع لجنة الترشیحات لعام 
 

 ICANNنوفمبر، أثناء اجتماع  20اجتماعاً عاماً مشتركاً في یوم األربعاء  2014وعام  2013عقدت لجنتي الترشیح لعام 
وتعریف المجتمع على لجنة الترشیحات لعام  2013في بیونیس آیریس، بغرض تقدیم تقریر وتوصیات لجنة الترشیحات لعام  48 الـ

2014. 
 

مع المشاركین ببرنامج  2014وعام  2013یحات لعام ) كلتا لجنتي الترشLT، التقى فریقا قیادة (48 الـ ICANNأثناء اجتماع 
مع  2014. التقى فریق قیادة لجنة التشرشیحات لعام ATRT 2، باإلضافة إلى فریق ALACو ccNSOومجلس  ICANNزمالة 

 لجنة الحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة.
 
 

 2013نوفمبر  23 - 22في بوینس آیرس،  2014االجتماع التمھیدیة للجنة ترشیحات عام 
 

 ،ISPCP 1  ،1 ccNSO ،1 ASOفقط) .ALAC، 1 NCUC )22.11 5: الرئیس، الرئیس المنتخب، الرئیس المساعد، الحضور
1 IPC ،1 RrSG )23.11.  ، (1فقط RySG ،1 SSAC ،0 TLG ،1 RSSAC، 2 BC ،1 IAB  لـIETF واعتذر عن .

 المشاركة األعضاء الذین لم یستطیعوا الحضور.
 

  لیومین كاملین من الجلسات التمھیدیة، یومي الجمعة والسبت. 2014، اجتمعت لجنة الترشیحات لعام 48 الـ ICANNبعد اجتماع 
 

العام  ICANNالتنفیذي ومستشار  ICANNاجتمعت اللجنة مع لجنة الحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة ورئیس مجلس اإلدارة ومدیر 
 لسماع اإلیجازات وتبادل األفكار والمعلومات لتحدید إطار عملھا. 

 
جدوالً زمنیاً (مرفق) لعملھا، مع التنویھ إلى الحاجة إلى تكیف عملھا مع إیقاع اجتماعات  2014حددت لجنة الترشیحات لعام 

ICANN  .طوال العام 
 

االجتماعات وقواعد استخدامھا وإصدار بطاقات تقریر شھریة للمجتمع.  قررت اللجنة مواصلة ممارسات سابقتھا فیما یتعلق بتسجیل
السنویة العامة الثالثة، وسیتم تطویرھا  ICANNستتواصل ممارسة عقد اجتماعات عمل لجنة الترشیحات العامة في اجتماعات 

 ارج، مع تحدید التفاصیل الحقاً.أكثر. كما تم اتخاذ قرار بمواصلة استخدام التعیین الخارجي وطلب مساعدة التقییم من الخ
 



 تم إنشاء مجموعات عمل/ وضع مسودات صغیرة للقیام بمایلي:
 

توحید وإعادة تركیب إجراءات وإرشادات لجنة الترشیحات (التي قامت لجان الترشیحات المتعاقبة بتحریرھا ونقلھا إلى  -
 اللجنة التي تلیھا مع ضیاع بعض االتساق نتیجة لذلك):

 
 الداخلیة المتعلقة بالعضویة والجوانب التي تخص لجنة الترشیحات ICANNإعداد مقترحات التغییرات على لوائح  -

 
 إعادة تركیب نموذج بیان إبداء االھتمام، وكذلك  -

 
 مراجعة إجراءات إدارة معلومات لجنة الترشیحات من أجل تعزیز حمایة المعلومات السریة -

 
 

 أھم المعالم القادمة
 

. الموعد النھائي المبدئي الستالم 2013ستنشر اللجنة نماذج بیان إبداء االھتمام للمرشحین المحتملین في شھر دیسمبر  .1
 .2014طلبات إبداء االھتمام للمرشحین ھو شھر أبریل 

 
 سیتم تحدید الوقت والتاریخ بشكل عشوائي. .2013ستعقد اللجنة اجتماعاً ھاتفیاً في شھر دیسمبر  .2

 
) في سنغافورة. حث 2014مارس  27 -23 ( 49 الـ ICANNد اجتماع اللجنة التالي وجھاً لوجھ في اجتماع سیتم عق .3

 الرئیس جمیع أعضاء اللجنة على المشاركة.
 
 

 النھایة.


