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املواقع الوظيفية القيادية في ICANN

دعوكم جلنة الترشيح إلى إرسال بيانات املصلحة نظر ًا ألنها بصدد البحث عن مرشحني للمساعدة
اهتماما من األفراد إلى
في أداء وظيفة التنسيق التقني والسياسي في  .ICANNندعو من يجد في نفسه
ً
التقدم ببيان مصلحة إلى جلنة الترشيح في هذا العام لشغل املواقع الوظيفية التالية:
مجلس اإلدارة
فترة خدمة تستمر لثالث سنوات

عدد املقاعد:

جلنة  AT-LARGEاالستشارية ALAC
فترة خدمة تستمر لثالث سنوات

عدد املقاعد:

مجلس منظمة األسماء الداعمة
ألسماء رموز البلدان ccNSO
فترة خدمة تستمر لثالث سنوات

عدد املقاعد:

مجلسة منظمة دعم
األسماء العامة GNSO
فترة خدمة تستمر لثالث سنوات

عدد املقاعد:

ل

سيتبوأ املرشحون الناجحون مواقعهم الوظيفية بنهاية
االجتماع السنوي العام ملنظمة  ICANNاملزمع عقده في شهر أكتوبر عام .2014

جنة الترشيح التابعة ملنظمة  ICANNهي جلنة مستقلة
موكلة بها مهمة اختيار غالبية أعضاء مجلس إدارة منظمة
 ICANNوكذلك املواقع الوظيفية الرئيسية األخرى ضمن بنية
منظمة  .ICANNمنظمة  ICANNهي عبارة عن منظمة عاملية
وشركة غير ربحية ذات منفعة عامة مكرسة للقيام باملهام التالية:
احملافظة على استقرار تشغيل اإلنترنت وأمانه وتشجيع املنافسة
وحتقيق متثيل واسع جملتمعات اإلنترنت العاملية ودعم تطوير السياسات
التي تناسب مهمتها عبر عمليات ارتقائية قائمة على اإلجماع.

س

أوروبا وأمريكا الشمالية

تواجهه شبكة اإلنترنت من مشكالت عويصة فيما يتعلق بالتنسيق
التقني والتغلب على ما تصادفه من حتديات تتسم بتنوع أبعادها
التشغيلية والثقافية واجلغرافية فيما يتصل بتطوير السياسات،
قيمة للغاية من العمل الذي يتخطى
واكتساب مفاهيم وخبرات ّ
حدود املعرفة واملسؤولية ووجهات النظر.

س

يشعر هؤالء اخملتارون بالرضا التام عما يقدمونه عبر اخلدمة العامة
قيمة في التشغيل والتطوير املستمرَّيْن لهذا
من إسهامات ِّ
وف تتاح لألفراد اخملتارين بواسطة جلنة الترشيح فرصة فريدة املورد العاملي الذي ال غنى عنه .فهم يساعدون على ضمان استقرار
للعمل مع زمالء بارعني من مختلف دول العالم ،ومعاجلة ما اإلنترنت وأمنه عبر إجناز هذه الوظائف ذات األهمية اجملتمعية البالغة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع جلنة الترشيح على الويب:

http://nomcom.icann.org
سيتم التعامل مع طلبات التقدم باعتبارها مستندات سرية .سيتم اإلعالن عن االختيارات في أغسطس .2014

يرجى إرسال االستفسارات أو التعليقات إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي nomcom2014@icann.org

* إلتاحة الوقت الالزم للدراسة الكاملة لطلبات التقدم ،يجب استالمها في  1أبريل .2014

أوصاف املواقع الوظيفية القيادية الشاغرة:

ي

عمل هؤالء األفراد الذين يتولون
مواقع وظيفية قيادية في
جلنة  ALACومجلس منظمة
 CCNSOوجلنة منظمة  GNSOدون
احلصول على مقابل مادي ،لكن قد
يحصلون على تعويض في مقابل
ما يتكبدونه من نفقات تنقل
صصت
متى ُمنحوا هذا احلق و ُخ ِّ
موارد له ضمن ميزانية منظمة
 .ICANNيحصل كل عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة على تعويض
في مقابل ما يتكبده من نفقات
تنقل وقد يختار كذلك احلصول
على تعويض طبقً ا للقرار الذي
وافق عليه مجلس اإلدارة بتاريخ
 8ديسمبر  ،2011لكن دون إلزام.
(انظر http://www.icann.org/
en/minutes/resolutions).08dec11-en.htm#3

قد تقتضي هذه املواقع الوظيفية
رحالت سفر مهمة على نطاق
دولي ،وتشمل هذه الرحالت احلضور
بصفة شخصية إلى اجتماعات
 ICANNالدورية وإجراء اتصاالت
منتظمة عبر الهاتف واإلنترنت.
انعقدت أحدث اجتماعات ICANN
في في دوربان وبوينس آيرس .مت حتديد
كلٍّ من سنغافورة ،ولندن ،ولوس
أجنلوس الستضافة اجتماعات
تسهل هذه املواقع
عام .2014
ِّ
املتنوعة عملية املشاركة عبر
مجتمع اإلنترنت العاملي.
مت تأسيس جلنة الترشيح في ICANN
بحيث تؤدي املهام املوكلة إليها
باستقاللية تامة عن مجلس إدارة
منظمة  ICANNواملنظمات الداعمة
واللجان االستشارية.
ال يعمل أعضاء جلنة الترشيح
سوى بالنيابة عن مصالح مجتمع
اإلنترنت العاملي وضمن نطاق مهمة
.ICANN

مجلس اإلدارة

عدد املقاعد2 :
بداية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2014
نهاية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2017

أعضاء مجلس إدارة  ،ICANNكمجموعة ،مسؤولون عن ممارسة السلطات اخملولة ملنظمة  ،ICANNمن حيث
التحكم في ممتلكاتها ومباشرة أعمالها وأنشطتها أو إدارتها ،وذلك ما لم يتم النص على خالف ذلك في النظام
األساسي ملنظمة  ICANNأو لوائحها الداخلية .يعمل أعضاء مجلس اإلدارة كأفراد أوكلت إليهم مهمة حتقيق ما
بشكل معقول  -أنه ميثل أفضل مصالح منظمة  ،ICANNوليس كممثلني للجهة التي اختارتهم ،أو
يعتقدون -
ٍ
أصحاب العمل الذين وظفوهم ،أو أية منظمات أو دوائر انتخابية أخرى .يُتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة أن يدعموا
يسعوْ ا إلى حتقيق القيم األساسية التي تؤمن بها منظمة .ICANN
مهمة  ICANNوأن
َ

جلنة  AT-LARGEاالستشارية ()ALAC

عدد املقاعد( 2 :أوروبا وأمريكا الشمالية)
بداية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2014
نهاية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2016

يتلخص دور جلنة  ALACفي دراسة أنشطة  ICANNوتقدمي املشورة بشأنها طاملا كانت متعلقة مبصالح مستخدمي
اإلنترنت من األفراد .قد يكون أعضاء  ALACأفرا دً ا أو ممثلني لكيانات ربحية أو غير ربحية ،لكن الشرط األساسي
عضو واح ٍد من كلِّ
لعضويتها هو أن يكونوا "أفرا دً ا" .تختار جلنة الترشيح خمس ًة من أعضاء جلنة  ،ALACبواقع
ٍ
منطقة من مناطق منظمة  ICANNاجلغرافية اخلمس .يتم اختيار أعضاء جلنة  ALACلفترات خدمة متعاقبة
واملوقعان الوظيفيان الشاغران في عام  2014يتم ادخارها ملواطنني من ملواطنني من أوروبا وامريكا الشمالية.

مجلس منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان ()ccNSO

عدد املقاعد1 :
بداية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2014
نهاية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2017

منظمة  ccNSOهي هيئة تطوير سياسات أوكلت بها مسؤولية تطوير السياسات العامة املرتبطة بنطاقات
املستوى األعلى لرموز الدول ( )ccTLDsوتقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأنها والعمل على حتقيق اإلجماع
عبر مجتمع  ccNSOوالتنسيق مع منظمات  ICANNالداعمة وجلانها االستشارية األخرى ومع الدوائر االنتخابية
التابعة ملنظمة  .ICANNكذلك تشارك منظمة  ccNSOفي األنشطة األخرى التي يسمح بها أعضاؤها وتشمل
تطوير أفضل املمارسات التطوعية ملديري نطاقات  ccTLDوتقدمي املساعدة بشأن بناء املهارات داخل اجملتمع العاملي
ملديري نطاقات  ،ccTLDفضال ً عن إرساء قيم التعاون التشغيلي والتقني بني هؤالء املديرين.

مجلس منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO

عدد املقاعد1 :
بداية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2014
نهاية فترة اخلدمة :نهاية االجتماع السنوي لعام 2016

منظمة  GNSOهي هيئة تطوير سياسات موكلة بها مسؤولية تطوير السياسات الدائمة املرتبطة بنطاقات
املستوى األعلى العامة ( )gTLDsوتقدمي التوصيات بشأنها إلى مجلس إدارة  .ICANNيتألف مجلس منظمة
 GNSOمن دوائر انتخابية عديدة متثل مجموعات محددة من أصحاب املصلحة وهو مسؤول عن إدارة تطوير
السياسات في منظمة  GNSOومباشرة األعمال اإلدارية بها .تختار الدوائر االنتخابية في منظمة  GNSOغالبية
أعضاء اجمللس ،وتختار جلنة الترشيح ثالثة من أعضاء اجمللس بفترات خدمة متعاقبة (عضو واحد ،أثناء دورة االختيار
املنعقدة في عام  2014وعضوان أثناء دورة االختيار املنعقدة في عام .)2015

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع جلنة الترشيح على الويب:

http://nomcom.icann.org
حقوق النشر ©لعام  2014لشركة اإلنترنت لألرقام واألسماء اخملصصة

