
 2014أبريل  -لفترة مارس NomComبطاقة تقرير 

 2014مايو  5تاريخ اإلصدار: 

 2014لسنة  NomComأوراق اعتماد 

 قيادة اللجنة:
الرئيس (من اختيار مجلس اإلدارة): الرئيس المساعد شيريل النغدون أور (من اختيار مجلس اإلدارة): الرئيس المنتخب 

): ستيفان فان 2015لسنة  NomComإيرجو النسيبيورو (من اختيار مجلس اإلدارة من أجل إعداده لرئاسة لجنة 
 .غيلدر

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

عن األعمال  1ممثل عن األعمال الصغرى /  1و[ CBUC، وIPC، وISPCP، وNCUC، وRySG، وRrSGأي (
 .الكبرى])

 .: جويت يوحنا، جيا جوه كيموتوICANN، طاقم عمل RSSACمن  1، وSSACمن  1األعضاء غير المصوتين: 

 العمل الحالي

في سنغافورة في  49رقم  ICANNفي اجتماع  NomComاجتماعات 
 2014مارس  27 - 23الفترة من 

، ISPCP 1، وNCUC 1، وALAC 4األعضاء الحاضرين: الرئيس؛ والرئيس المنتخب، والرئيس المساعد; 
 IAB 1، وBC 2، وRSSAC 1، وSSAC 1، وRySG 1، وRrSG 1، وIPC 1، وASO 1، وccNSO 1و

 . IETFعن 

مارس، اجتمعت لجنة الترشيح في جلسة مغلقة مع السيد بيرنارد توبين من مكتب أودجرز  24في المساعدة في التعيين: 
 .NomComلـ OBبروكسيل)، وناقشوا إرشادات مساعدة  OBبيرندستون في بروكسيل (

 NPOCماعات محاضرات قصيرة في اجت NomComمارس، قدم فريق قيادة  25في االجتماع مع الدوائر: 
وطلب  NomCom، الطالعهم على عمل ccNSOو RrSGو RySGو ISPCPو BCو ALACو SSACو

 مرشحين من بينهم بآخر لحظة.

مارس في جلسة مغلقة من أجل تعلم استخدام  26صباح يوم  NomComأمضت آليات االقتراع وتقييم المرشحين: 
أدواتها الجديدة المبنية على أساس ويكي لالقتراع وتقييم المرشحين. قدم السيد كين بور، الذي صمم الطلب بحسب 

 ون آندورف، جلسة التدريب عن بعد.المواصفات من اللجنة الفرعية برئاسة ر

مارس. كان موضوعه الرئيسي  26اجتماعاً مفتوحاً عصر يوم  NomComعقدت االفتتاحي;  NomComاجتماع 
، حيث ينقص NomComالداخلية المتعلقة بتركيب  ICANNنقاش حول المقترح المحتمل إلجراء تغييرات على لوائح 

NPOC  التمثيل حالياً، وتمديد حدود فترة تولي أعضاءNomCom  ًسنة) من أجل  1+1المصوتين (التي تبلغ حاليا
 تحسين استمرارية عملهم.

لجلسة تدريب لمدة ثالثة ساعات حول مهارات  NomComمارس، خضعت  27في التدريب على إجراء المقابالت; 
في اجتماع  إجراء المقابالت للمقابالت وجهاً لوجه مع أفضل المرشحين لمجلس اإلدارة قبل اجتماع االختيار النهائي

ICANN  في شهر يونيو. 50رقم 

2014أبريل  16في  NomComاجتماع 

، ISPCP 1، وNCUC 1، وALAC 5األعضاء الحاضرين: الرئيس؛ والرئيس المنتخب، والرئيس المساعد; 
 IAB 1، وBC 2، وRSSAC 1، وSSAC 1، وRySG 1، وRrSG 1، وIPC 1، وASO 1، وccNSO 1و

 .IETFعن 



طلب غير مكتمل. قام  12طلباً لمناصب مجلس اإلدارة، تم إيجاد  50من بين مجموع  الطلبات غير المكتملة:التعامل مع 
المرشحون بتعبئة صفحة الملف الشخصي، ولكنهم تركوا صفحة الطلب فارغة. ولكن أضاف البعض في صفحات ملفاتهم 

ع إلى عدام اطالع المرشحين على النظام الشخصية معلومات ذات صلة بصفحة الطلب. األرجح أن السبب بذلك يرج
الجديد مع صفحات ملف شخصي وطلب منفصلة (لكل منصب يتم الترشيح له). تم اتخاذ قرار باالتصال مع المرشحين 

 ساعة. 48الذين لم يقوموا بتعبئة جزء الطلب إلبالغهم بضرورة فعل ذلك خالل فترة 
 

السابقة في ممارساتهم حول كيفية تحليل المعلومات  NomComضمن لجان شارك األعضاء الذين كانوا الممارسات المثلى: 
 لكل مرشح. 5إلى  1التي يقدمها المرشحون، وكيفية تقييمها قبل االقتراع، حيث على كل عضو تقديم عالمات تتراوح من 

 
 15أبريل بهدف اختيار أفضل  22طلب الرئيس من جميع االعضاء إنهاء االقتراع لمرشحي مجلس اإلدارة بحلول االقتراع: 

 .فرانكفورت) OBإلجراء مقابالت معهم وتقييمهم من قبل مكتب أودجرز بيرندستون في فرانكفورت (
 

الزمني، بما في ذلك االقتراع  NomComراجع االجتماع التواريخ والمواعيد النهائية المهمة لجدول الخطوات التالية: 
 قصي الدقيق.على مرشحي مجلس اإلدارة اآلخرين والت

 
 2014أبريل  23في  NomComاجتماع لجنة 

 
، ISPCP 1، وNCUC 1، وALAC 4األعضاء الحاضرين: الرئيس؛ والرئيس المنتخب، والرئيس المساعد; 

 IAB 1، وBC 2، وRSSAC 1، وSSAC 1، وRySG 1، وRrSG 1، وIPC 1، وASO 1، وccNSO 1و
 .IETFعن 

 
قام طاقم العمل بجدولة متوسط النتائج التي نالها مرشحو مجلس اإلدارة في االقتراع. بعد المرشحين لمجلس اإلدارة: 

 فرانكفورت.  OBنتيجة إلجراء مقابالت هاتفية معهم وتقييمهم من قبل  15محاضراتهم ونقاشاتهم، اختارت اللجنة أفضل 
 

في االقتراع وتقييم المرشحين  شدد الرئيس على أهمية مشاركة جميع االعضاء: ALACو SOالمرشحين لمجلس 
 بحسب الجدول في شهر مايو. ALACو SOلمجالس 

 
 2014أبريل  30في  NomComاجتماع لجنة 

 
، ISPCP 1، وNCUC 1، وALAC 5األعضاء الحاضرين: الرئيس؛ والرئيس المنتخب، والرئيس المساعد; 

 IAB 1، وBC 2، وRSSAC 1، وSSAC 1، وRySG 0، وRrSG 1، وIPC 1، وASO 1، وccNSO 1و
 .IETFعن 

 
فرانكفورت بحلول نهاية شهر مايو.  OBمرشح لمجلس اإلدارة من  15سيكون تقييم أفضل المرشحين لمجلس اإلدارة: 

 ومن بينهم، سيتم اختيار أقل من عشرة لدعوتهم إلى لندن إلجراء مقابالت وجهاً لوجه مع اللجنة الكاملة. 
 

(مقعد واحد لكٍل من أوروبا وأمريكا الشمالية)،  ALACمرشح لـ 14ثمة : ALACو SOالمرشحين لمجلس 
(مقعد واحد). سيفتح طاقم العمل االقتراع لجميع  GNSO مرشح لـ 26(مقعد واحد) و ccNSOمرشح لمجلس  19و

 في ccNSOمايو،  6في  ALACمايو. المواعيد النهائية إلنهاء االقتراع هي كمايلي:  1هذه الفئات في ويكي في 
 .في اليوم التالي NomComمايو، ويتبع كٍل منها اجتماع  20في  GNSOمايو،  13

 
تم تقسيم األعضاء إلى مجموعات (مجموعة واحد من ثالثة أشخاص، وسبع مجموعات من شخصين)،  التقصي الدقيق:

وستتولى كل مجموعة عدداً من المرشحين لمجلس اإلدارة وغير ذلك ألعراض التدقيق األكثر حدة الذي يسمى "التقصي 
والتحقق من الروابط إلى المواد المرجعية الدقيق". سيملي هذا القراءة الحريصة لجميع الوثائق التي يقدمها المرشحون 

والبحث بشكل عام عن مزيد من األدلة لدعم المعلومات التي يتم إعطاؤها إلى المرشحين. لمقارنة المالحظات بين 
 المجموعات، سيرتب طاقم العمل للقيام بمؤتمرات هاتفية عند الضرورة.

 
في  NomComيخ وترتيبات السفر إلى اجتماعات تم تقديم معلومات حول توارفي لندن:  NomComاجتماعات 

يونيو وإجراء مقابالت متابعة مع  23 - 22في لندن. سيتم إجراء المقابالت مع المرشحين في  50رقم  ICANNاجتماع 
 يونيو. 28 - 27يونيو. سيتم عقد اجتماع االختيار في  26و 25بعضهم في 


