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 سيتم التعامل مع طلبات التقديم بوصفها وثائق سرية. سيتم اإلعالن عن االختيارات في أغسطس 2012. 
nomcom2012@icann.org يرجى إرسال األسئلة أو التعليقات إلى البريد اإللكتروني

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع لجنة الترشيح على الويب: 

http://nomcom.icann.org

بدور  القيام  في  للمساعدة  تبحث عن مرشحين  ألنها  االهتمام  إرسال خطابات  إلى  الترشيحات  لجنة  تدعوكم 
لجنة  إلى  اهتمام"  تقديم "خطاب  إلى  األفراد  من  المعنيين  ندعو   .ICANN منظمة  في  والسياسي  الفني  التنسيق 

التالية:  المناصب  العام بخصوص  هذا 

سيتبوأ المرشحون الناجحون مناصبهم بنهاية 
االجتماع السنوي العام لمنظمة ICANN المنعقد في أكتوبر 2012.

بمهمة  لجنة مستقلة تضطلع  ICANN هي عبارة عن  لمنظمة  التابعة  الترشيح  لجنة 
اختيار غالبية أعضاء مجلس إدارة ICANN وكذا المناصب الرئيسية األخرى ضمن 
هيكل منظمة ICANN. منظمة ICANN هي شركة غير ربحية ذات منفعة عامة 
وتنظيم دولي ومكّرسة لـ: حفظ األمان واالستقرار التشغيليين لإلنترنت وتعزيز التنافس 
دعم  إلى  باإلضافة  العالمية؛  اإلنترنت  لمجتمعات  عريض  تمثيل   وتحقيق 

وضع سياسة مناسبة لمهمتها من خالل عمليات تصاعدية قائمة على توافق اآلراء.

سوف يحصل األفراد المختارون من ِقَبل لجنة الترشيح على فرصة فريدة للعمل مع 

الملحة  الفني  التنسيق  مع مشكالت  والتعامل  العالم  أنحاء  مختلف  من  بارعين  زمالء 
ومواجهة تحديات تطوير السياسات جنًبا إلى جنب مع زمالئهم من ذوي الخلفيات الوظيفية 
هائلة من  قيمة واكتساب خبرات  والتعّرف على رؤى  المتنوعة  والثقافية والجغرافية 

العمل عبر حدود المعرفة والمسؤولية ووجهات النظر.

وسوف يشعر المختارون بالرضا من قيامهم بإسهامات قّيمة في مجال الخدمة العامة تجاه 
التشغيل والتطوير المتواصلين لهذا المورد العالمي الذي ال غنى عنه. وسوف يسهم هؤالء 

في ضمان استقرار اإلنترنت وأمانه كخدمة للوظائف المجتمعية شديدة األهمية.

مجلس اإلدارة
دورة انعقاد تستمر مدة 3 أعوام

ALAC االستشارية At-Large لجنة
دورة انعقاد تستمر مدة عامين

ccNSO مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان
دورة انعقاد تستمر مدة 3 أعوام

GNSO مجلس منظمة دعم األسماء العامة
دورة انعقاد تستمر مدة عامين

أوروبا،
أمريكا الشمالية
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عدد المقاعد:



وصف المناصب القيادية المتوفرة:

* لتوفير الوقت المناسب للدراسة الكاملة، يجب تسليم الطلبات بتاريخ 2 أبريل 2012.

حقوق النشر © لعام 2012 محفوظة لهيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع لجنة الترشيح على الويب: 

http://nomcom.icann.org

مجلس اإلدارة
عدد المقاعد: 3

تاريخ بدء دورة االنعقاد: نهاية االجتماع السنوي في 2012
نهاية دورة االنعقاد:       نهاية االجتماع السنوي في 2015

ICANN والتحكم في ممتلكاتها والقيام  ICANN، مجتمعين، مسؤولية ممارسة السلطات المخّولة لمنظمة  يتحمل أعضاء مجلس 
أعضاء مجلس  عاتق  يقع على  لوائحها.  أو   ICANN منظمة  تأسيس  مواد  عليه  تنص  ما  إال  توجيهها  أو  أعمالها وشؤونها  على 
للهيئة  كممثلين  وليس  األمثل  الوجه  على   ICANN منظمة  مصالح  يحفظ  أنه  بعقالنية  يعتقدون  بما  القيام  واجب  كأفراد  اإلدارة 
مهمة  يعززوا  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  نتوقع  األخرى.  والدوائر  المنظمات  من  ألّي  أو  العمل  أو ألصحاب  اختارتهم  التي 

.ICANN ICANN وأن يحافظوا على القيم األساسية التي تقوم عليها منظمة 

  )ALAC( االستشارية AT-LARGE لجنة منظمة
عدد المقاعد: 2 )أوروبا وأمريكا الشمالية(

تاريخ بدء دورة االنعقاد: نهاية االجتماع السنوي في 2012
نهاية دورة االنعقاد:       نهاية االجتماع السنوي في 2014

اإلنترنت  تتصل بمصالح مستخدمي  دامت  ما   ICANN أنشطة منظمة  بشأن  المشورات  النظر في  ALAC في  لجنة  يتمثل دور 
األساسي هو  المصطلح  لكن  أو غير ربحية،  هيئات ربحية  يمثلون  قد  أو  أفراًدا   ALAC أعضاء  يكون  قد  وتقديمها.  األفراد  من 
منظمة  مناطق  من  كّل  من  واحد  عضو  بواقع   ،ALAC أعضاء  من  خمسة  الترشيح  لجنة  تختار  "أفراد".  عن  عبارة  أنهم 
في  الشاغرين  المقعدين  تخصيص  ويتم  متدرجة  فترات  خالل  من   ALAC أعضاء  اختيار  يتم  الخمس.  الجغرافية   ICANN

الشمالية.  أوروبا وأمريكا  لمواطني منطقتي   2012

)ccNSO( لجنة منظمة دعم أسماء رموز البلدان
عدد المقاعد: 1

تاريخ بدء دورة االنعقاد: نهاية االجتماع السنوي في 2012
نهاية دورة االنعقاد:       نهاية االجتماع السنوي في 2015

المتصلة بنطاقات  العالمية  المجلس  ccNSO هي عبارة عن هيئة تطوير سياسات مسؤولة عن تطوير واإليصاء بسياسات  لجنة 
مع  والتنسيق   ccNSO لجنة  مجتمع  عبر  اآلراء  في  توافق  إلى  والوصول   ،)ccTLDs( البلدان  لرموز  العليا  المستويات 
لجنة  تشارك  كما   .ICANN لمنظمة  التابعة  والدوائر  االستشارية  ولجانها   ICANN لمنظمة  التابعة  األخرى  الدعم  منظمات 
بالقيام بها بما في ذلك تطوير أفضل الممارسات التطوعية لمديري  ccNSO كذلك في أنشطة أخرى يفوضها أعضاؤها  منظمة 
بين  والفني  التشغيلي  التعاون  وتنمية   ccTLD لمديري  العالمي  المجتمع  داخل  المهارات  بناء  في  والمساعدة   ccTLD نطاقات 

    .ccTLD مديري نطاقات 

)GNSO( لجنة منظمة دعم األسماء العامة
عدد المقاعد: 1

تاريخ بدء دورة االنعقاد: نهاية االجتماع السنوي في 2012
نهاية دورة االنعقاد:       نهاية االجتماع السنوي في 2014 

مجلس  إلى  بها  واإليصاء  األساسية  السياسات  تطوير  بمسؤولية  تضطلع  سياسات  تطوير  هيئة  عن  عبارة  هي   GNSO لجنة 
تمثل  التي  الدوائر  من  العديد  من   GNSO مجلس  يتألف   .)gTLDs( العامة  العليا  المستويات  بنطاقات  يتصل  فيما   ICANN
GNSO. تختار دوائر  مجموعات خاصة من أصحاب المصالح وهو مسؤول عن إدارة العمليات التطويرية واإلدارية لسياسات 
دورة  أثناء  )واحد  متدرجة  بفترات  المجلس  أعضاء  من  ثالثة  الترشيح  لجنة  تختار  بينما  المجلس؛  أعضاء  غالبية   GNSO

االختيار في 2012 واثنان أثناء دائرة اختيار عام 2013.

يعمل من يتولون المناصب القيادية 
 ccNSOو ALAC مع مجلس 
ومجلس GNSO دون الحصول 
على أي تعويضات لكن يجوز لهم 
الحصول على تعويض بدل سفر 
حيثما تم منحهم إذًنأ بذلك وحيثما 
تم تخصيص الموارد ضمن ميزانية 
يتلقى كل عضو في   .ICANN
المجلس تعويض بدل سفر ويجوز 
له كذلك أن يختار تعويًضا طبًقا 
المجلس  الذي وافق عليه  للقرار 
8 ديسمبر 2011، لكن  بتاريخ 
  See( .هذا اإلجراء غير ملزم

http://www.icann.org/
en/minutes/resolutions-

).08dec11-en.htm#3

هذه الوظائف قد تتضمن رحالت 
سفر دولية شديدة األهمية بما في 
ذلك الحضور الشخصي الجتماعات 
منظمة ICANN الدورية وكذلك 
اتصاالت هاتفية وعبر اإلنترنت 
بشكل منتظم. آخر اجتماعين لمنظمة 
سنغافورة  في  انعقدا   ICANN
وداكار. وسيتم وضع جدول الجتماعات 
في  تجري  بحيث   2012 عام 
كوستاريكا وبراغ وتورونتو. تسّهل 
المتنوعة المشاركة  المواقع  هذه 

عبر مجتمع اإلنترنت العالمي.

 ICANN تم تشكيل لجنة الترشيح في
في  تامة  باستقاللية  تتمتع  بحيث 
 ICANN التحرك عن مجلس إدارة
ومنظمات الدعم واللجان االستشارية. 
فأعضاء لجنة الترشيح يعملون فحسب 
بالنيابة عن مصالح مجتمع اإلنترنت 
           .ICANN العالمي وضمن نطاق رسالة


