
 2014لفترة ینایر  NomComبطاقة تقریر 
 2014فبرایر،  1: تاریخ اإلصدار

 2014لسنة  NomComأوراق اعتماد 

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

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

 اللجنة:
أي  GNSOمن  7، وIABمن  1، وTLGمن  1، وASOمن  1، وccNSOمن  1، وALACمن  5: األعضاء المصوتین

)RrSGو ،RySGو ،NCUCو ،ISPCPو ،IPCو ،CBUC  كبرى]) 1صغرى /  1و[ممثل عن شركة أعمال 

 RSSACمن  1، وSSACمن  1: األعضاء غیر المصوتین

 جوه كیموتو-: جویت یوحنا، وجیاICANNدعم طاقم عمل 

العمل الحالي

 2014دیسمبر  10في  NomComاجتماع لجنة 

من  0، وISPCPمن  1، وNCUCمن  0، وALACمن  2: الرئیس؛ والرئیس المنتخب، ومساعد الرئیس; والحضور
ccNSOمن  1، وASOمن  1، وIPCمن  1، وRrSGمن  1، وRySGمن  0، وSSACمن  0، وTLGمن  0، و
RSSACمن  1، وBCمن  1، وIAB  عنIETF.وقدم األعضاء الذین لم یتمكنوا من الحضور اعتذارات . 

 . 

 تحدیثات من اللجان الفرعیة

وتعمل على المقترحات الثنین من التغییرات األساسیة في اللوائح الداخلیة، ذات الصلة بتشكل لجنة  اللجنة الفرعیة للوائح الداخلیة
، غیر الممثلة في الوقت الحالي في لجنة الترشیح NPOCالترشیح ولطوال مدة أعضائھا. ویجب أن یعكس التشكیل وجود 

NomCom وفیما یخص طول مدة أعضاء لجنة .NomCom1ة مد ھذه الفترة من عام إلى عامین. ، یجري اآلن مناقش 

وسوف یوفر مسودة مستند حول التعامل مع المشكالت الحساسة في الوقت المناسب قبل اجتماع لجنة  فریق صیاغة اإلجراءات
NomCom  .2القادم 

الجدید، والذي  SOIحول نموذج  ICANNتواصل العمل مع أحد االستشاریین الفنیین التابعین لـ  SOIاللجنة الفرعیة لمناقشات 
معھ. ومن بین الممیزات األخرى، فسوف یكون من الممكن حفظھ  NomComسیتمیز بمزید من السھولة والیسر عند تعامل لجنة 

بحیث یمكن للمرشح تعبئتھ على مراحل متعددة. كما تم إعادة تجمیع األسئلة بطریقة منطقیة أكثر مع التخلص من حاالت التكرار. 
 . (انظر أدناه)2014ف یتم إكمال النموذج بنھایة شھر ینایر وسو

 التواصل والتوعیة

تمت مناقشة فرص التواصل والتوعیة القادمة. سوف تكون ھناك مجموعة من األحداث ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت في جنیف في 
 18-17في مشاورات االتحاد الدولي لالتصاالت في  WSIS+10شھر فبرایر، وعلى وجھ الخصوص االجتماع التحضیري لـ 

 20-19في  MAG) ومنتدى حوكمة اإلنترنت واجتماع  /phase4 -http://www.itu.int/wsis/review/mppفبرایر (

وسوف تكون ھناك مناقشة عن طریق البرید . ینایر 30وقد قدمت اللجنة الفرعیة للوائح الداخلیة مقترحھا إلى الرئیس في  1
 فبرایر 11التالي المقرر في  NomComاإللكتروني قبل اجتماع 

 NomComینایر حول قائمة  22صیاغة اإلجراءات مسودتھ في  وقد نشر فیق 2

http://www.itu.int/wsis/review/mpp/%23phase4


في  NomCom). ومن المقرر إجراء حدث من أحداث توعیة وتواصل لجنة /http://www.intgovforum.org/cmsفبرایر (
 فبرایر في مقر عقد مشاورات منتدى حوكمة اإلنترنت (قصر األمم). 19

 
أبریل  3-2في موزنبیق في  AITECلجنوب أفریقیا  ICTإال أن أحداث مثل قمة 

)http://www.aitecafrica.com/event/view/115( 
أبریل ھو الموعد  1مارس سوف تكون متأخرة إذا ظل  31-30) في تورنتو، www.cyberdialogue.caوالحوار اإللكتروني (

 الطلبات.النھائي لتقدیم 
 
وسوف یقوم فریق العمل بتوزیع المواد الداعمة على كل من ھم بحاجة إلیھا. واألعضاء مدعوون لمشاركة معلومات حول فرص  

 التواصل والتوعیة المناسبة وإشعار فریق العمل بإجراءات التوعیة الخاصة بھم من أجل التضمین في التقویم الداخلي.
 

  تحدیث على صفحة ویب/صفحة ویكي
 

.  وقد تمت 2014على الویب وصفحة ویكي الخاصة بھا لسنة  NomComقدم فریق العمل نظرة عامة للتأسیس المستمر لصفحة 
مطالبة األعضاء الذین لم یرسلوا معلومات حول السیر الذاتیة الخاصة بھم القیام بذلك. ومن المقرر أن تتاح الصفحات قبل نھایة شھر 

 ینایر (انظر أدناه).
 
 

 بدء الدعوة لتقدیم الطلبات 
 

 ینایر.  31تم البدء في الدعوة لتقدیم الطلبات، وفًقا لما ھو مخطط لھ، في 
).htmen-31jan14-http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement ،وفي الوقت نفسھ (

الجدیدة على الویب، وتتمیز بعقد حوار بالفیدیو مع فریق القیاد المسجل في اجتماع  NomComتم تشغیل وإطالق صفحة 
ICANN  014في بوینس آیرس ( 48رقمhttp://www.icann.org/en/groups/nomcom/2( 

 
 ترجمة بطاقات التقاریر

 
إلى كل لغات األمم المتحدة (العربیة والصینیة والفرنسیة والروسیة  NomComسوف تتم ترجمة بطاقات التقاریر الشھریة للجنة 

 واألسبانیة) باإلضافة إلى البرتغالیة. وقد تم توزیع الترجمات الخاصة بتقاریر شھري نوفمبر ودیسمبر بالفعل على األعضاء.
 

http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.aitecafrica.com/event/view/115
http://www.cyberdialogue.ca/
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-31jan14-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/nomcom/2014

