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لجنةالتعيينات

تطوع من أجل

المناصب القيادية في ICANN

ت

دعو لجنة التعيينات إلى تقديم الطلبات ،نظ رًا لحاجتها إلى وجود متقدمين للمساعدة في كل
من الدور التقني ودور التنسيق السياسي .و يُتطلب من األفراد المهتمين تقديم استماراتهم
إلى اللجنة ال مُشكلة لهذا العام وذلك لشغل المناصب التالية:
أعضاء مجلس اإلدارة
						
لمدة  3سنوات

عدد الوظائف:

اللجنة االستشارية الموسعة ()ALAC
لمدة  2سنتين						

عدد الوظائف:

أفريقيا،
آسيا/أستراليا/المحيط الهادئ،
أمريكا الالتينية/الكاريبي

مجلس منظمة دعم األسماء الخاصة بأكواد الدول ))ccNSO
عدد الوظائف:
						
لمدة  3سنوات
مجلس منظمة دعم األسماء العامة )(GNSO
							
لمدة  2سنتين

عدد الوظائف:

وسوف يتسلم المتقدمون الذين وقع عليهم االختيار مناصبهم في ختام االجتماع
السنوي العام لمنظمة  ICANNوذلك في شهر أكتوبر .2011

ت

عد لجنة التعيينات التابعة لمنظمة  ICANNلجنة مستقلة مكلفة باختيار
الغالبية العظمى من أعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من المناصب األخرى
التابعة للمنظمة داخل الهيئات الداعمة التابعة لمنظمة  ،ICANNوالتي تعتبر
كيانًا دوليًا يسعى وراء المنفعة العامة ،وال يهدف للربح ،ومكرسًا للحفاظ
على األمن التشغيلي لإلنترنت واستقرارها ،كما تهدف المنظمة إلى تشجيع
المنافسة؛ وتحقيق تمثيل واسع النطاق لمجتمعات اإلنترنت العالمية؛ ودعم
تطوير السياسات من خالل عمليات متدرجة وقائمة على توافق اآلراء.

س

وف يكون لدى األفراد الذين وقع عليهم االختيار من قبل لجنة
التعيينات فرصة فريدة للعمل مع زمالء بارعين من جميع أنحاء

العالم ،باإلضافة إلى اإللمام بالمسائل التقنية الهامة المتعلقة بالتنسيق
الخاصة باإلنترنت ،وتحديات التنمية السياسية ذات األبعاد الفنية والثقافية
والجغرافية المختلفة ،عالوة على اكتساب رؤى وخبرات قيّمة من العمل
ضمن إطار المعرفة والمسؤولية ووجهات النظر.

و

سوف يشعر أولئك الذين سيتم اختيارهم بالرضا من جراء إسهامهم في
تقديم خدمة عامة ذات قيمة نحو تلك الوظيفة المستمرة والتطور الخاص

بهذا المورد العالمي األساسي .كما أنهم سيساعدوا في ضمان استقرار
شبكة اإلنترنت وأمنها فيما يتعلق بالمهام المجتمعية ذات األهمية الكبيرة.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة موقع لجنة التعيينات:

http://nomcom.icann.org

سوف تعتبر جميع عمليات التقدم سرية .وسوف يتم اإلعالن عن االختيارات في بداية شهر سبتمبر .2011
يرجى إرسال األسئلة أو التعليقات إلى البريد اإللكتروني التالي nomcom2011@icann.org

*

وألخذ طلبات التقدم بعين االعتبار ،يجب أن تُسلم جميعها في  4أبريل .2011

تفاصيل المناصب القيادية المتوافرة:
أعضاء مجلس اإلدارة

ل

عدد المقاعد2 :
بدء المدة :اختتام االجتماع السنوي 2011
نهاية المدة :اختتام االجتماع السنوي 2014

ا يحصل المرشحون ممن
وقع عليهم االختيار على

أجر؛ فعلى الرغم من سداد
المصروفات المباشرة التي
تكبدوها أثناء تأدية واجبهم،
قد تنطوي هذه المناصب على
انتقاالت دولية هامة ،بما في
ذلك التواجد الشخصي في
االجتماعات الدورية التابعة
لمنظمة  ،ICANNوكذلك
االتصاالت الهاتفية العادية ،وعمليات
االتصاالت عبر اإلنترنت .وقد تم
مؤخرًا عقد اجتماعات منظمة
 ICANNبروكسل وقرطاجنة.
ومن المقرر أن تُجرى االجتماعات
في عام  2011في مدن سان

يتحمل مديرو  ICANNباعتبارهم مجموعة المسؤولية عن ممارسة صالحيات المنظمة ،واإلشراف على
ممتلكاتها ،وإجراء أو توجيه أعمالها وشئونها ،باستثناء تلك المنصوص عليها في مواد منظمة  ICANNفيما
يتعلق بالتأسيس أو اللوائح الداخلية؛ حيث يعد هؤالء المديرين بمثابة أفراد لديهم واجب العمل فيما يرونه
يصب في صالح المنظمة بصورة أفضل ،وليس كممثلين للكيان الذي اختارهم ،أو لرؤسائهم ،أو ألي منظمات
أو دوائر أخرى .ومن المنتظر أن يدعم هؤالء المديرين مهمة  ICANNوسعيها لتحقيق قيمها األساسية.

اللجنة االستشارية الموسعة ()ALAC

عدد المقاعد( 3 :أفريقيا ،آسيا/أستراليا/المحيط الهادئ ،أمريكا الالتينية/الكاريبي)
بدء المدة :اختتام االجتماع السنوي 2011
نهاية المدة :اختتام االجتماع السنوي 2013

يتمثل دور اللجنة االستشارية الموسعة ( )ALACفي أن تنظر وتقدم المشورة بشأن أنشطة  ICANNطالما
تتعلق هذه األنشطة بمصالح األفراد من مستخدمي اإلنترنت .وقد يكون أعضاء اللجنة االستشارية الموسعة
عبارة عن أفراد أو ممثلين لكيانات ال تهدف للربح أو كيانات ربحية ،ولكنهم مازالوا على المدى الرئيسي ‘أفرادًا’.
وتقوم لجنة التعيينات باختيار خمسة أعضاء من اللجنة االستشارية الموسعة ( ،)ALACواحد من كل خمس
مناطق جغرافية تابعة لمنظمة  .ICANNويتم اختيار أعضائها ب مُدد متعاقبة ،ويحصل مواطنو دول أفريقيا،
آسيا/أستراليا/المحيط الهادئ ،أمريكا الالتينية/الكاريبي على إجازتين في عام .2011

مجلس منظمة دعم األسماء الخاصة بأكواد الدول ()ccNSO

فرنسيسكو وعمان وأفريقيا.

عدد المقاعد1 :
بدء المدة :اختتام االجتماع السنوي 2011
نهاية المدة :اختتام االجتماع السنوي 2014

المشاركة عبر مجتمع اإلنترنت

يعتبر مجلس منظمة دعم األسماء الخاصة بأكواد الدول ( )ccNSOهيئة تنمية سياسية مسؤولة عن
تطوير وتقديم توصية إلى المجلس العالمي للسياسات فيما يتعلق بنطاقات المستوى األعلى لكود الدول
( ،)ccTLDsباإلضافة إلى تنمية حالة توافق اآلراء وذلك من خالل منظمة دعم األسماء الخاصة بأكواد الدول،
والتنسيق مع الهيئات الداعمة واللجان االستشارية والدوائر التي تقع ضمن إطار منظمة  .ICANNوأيضا
يشارك المجلس في أنشطة أخرى بتفويض من أعضائها ،بما في ذلك تطوير أفضل للممارسات الطوعية
لمديري مجاالت المستوى األعلى لكود الدول ،والمساعدة في بناء المهارات في إطار المجتمع العالمي من
مديري تلك المجاالت ،عالوة على توليد التعاون التنفيذي والتقني فيما بينهم.

وتيسر هذه المواقع المتنوعة
من جميع أنحاء العالم.
هذا ،وتعتبر لجنة التعيينات التابعة
لمنظمة  ICANNمصممةً لتعمل
بشكل مستقل عن مجلس إدارة
المنظمة ،والمنظمات الداعمة
واللجان االستشارية؛ حيث يعمل
أعضاء لجنة التعيينات فقط نيابةً
عن مصالح مجتمع اإلنترنت
العالمي ضمن المنظور الذي
حددته مهمة .ICANN

مجلس منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO

عدد المقاعد2 :
بدء المدة :اختتام االجتماع السنوي 2011
نهاية المدة :اختتام االجتماع السنوي 2013

إن مجلس منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOيعتبر هو المسؤول عن تطوير وتقديم التوصيات لمجلس
السياسات الواقعية لمنظمة  ICANNفيما يتعلق بالنطاقات العامة عالية المستوى ( .)gTLDsويتكون مجلس
منظمة دعم األسماء العامة من مختلف الدوائر التي تمثل فئات معينة من أصحاب المصلحة والمسؤولة
عن إدارة وتطوير السياسات والعمليات اإلدارية الخاصة بالمجلس .وتقوم تلك الدوائر باختيار أغلبية أعضاء
المجلس ،وتختار لجنة التعيينات ثالثة من أعضاء المجلس ب مُدد متعاقبة (الثانية خالل دورة االختيار التي تتم
في عام  ،2011والواحدة خالل دورة عام .)2012
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