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جلنة الترشيح       

AR

�وستتمتع طلبات االشتراك بالسرية. يتم إعالن االختيارات قبل االجتماع السنوي لآليكان في نوفمبر عام 2008 مبدة 45 يوًما. فالرجاء إرسال األسئلة
nomcom2008@icann.org :أو التعليقات إلى

للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة موقع ويب جلنة الترشيح: 

http://nomcom.icann.org

تدعو جلنة الترشيح إلى تقدمي بيانات االهتمام حيث تطلب مرشحني للتقدم لوظيفة تنسيق السياسات والتنسيق الفني لآليكان. 
األفراد ذوو االهتمام مدعوون لتقدمي بيان اهتمام إلى اللجنة احلالية للمواقع التالية: 

سيتولى املرشحون الناجحون مواقعهم في ختام االجتماع السنوي العام لآليكان في نوفمبر عام 2008.

مجلس اإلدارة
عدد املقاعد: لفترة ثالث سنوات 

ALAC اللجنة االستشارية العليا
عدد املقاعد: لفترة سنتني 

 مجلس منظمة دعم أسماء 
ccNSO رمز البلد

عدد املقاعد: لفترة ثالث سنوات 

 مجلس منظمة دعم 
GNSO األسماء العامة

عدد املقاعد: لفترة سنتني 

أوربا
أمريكا الشمالية

وتعد جلنة الترشيح ICANN جلنة مستقلة تتلخص مهمتها في اختيار معظم أعضاء 

مجلس إدارة ICANN واملواقع األخرى في املنظمات الداعمة لآليكان. منظمة اآليكان هي 

شركة دولية ذات منفعة عامة وغير ربحية مخصصة ملا يلي:  حفظ أمان تشغيل اإلنترنت 

واستقراره وتشجيع املنافسة وحتقيق متثيل واسع النطاق جملتمعات اإلنترنت العاملية ودعم 

تطوير السياسات من خالل عمليات اإلجماع االرتقائي.

سينال األعضاء الذين تختارهم جلنة الترشيح فرصة فريدة للعمل مع زمالء بارعني من 

اخملادعة لإلنترنت وحتديات تطوير  الفني  التنسيق  العالم، وتوجيه مشاكل  أنحاء  شتى 

السياسات بأبعاد وظيفية وثقافية وجغرافية، وأيًضا كسب رؤًى وخبرة قيِّمة من العمل 

عبر حدود املعرفة واملسئولية وسعة األفق.

تارون القبول لتنفيذ مساهمة قيِّمة في اخلدمة العامة جتاه الوظيفة املستمرة  وسينال اخملخُ

لهذا املورد العاملي الهام ولتحقيق منوه. وسيساعدون على تأكيد أمان اإلنترنت واستقراره 

للوظائف االجتماعية بالغة األهمية.

N ICANN

http://nomcom.icann.org
mailto:nomcom2008@icann.org
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مجلس اإلدارة
عدد املقاعد: 2

بداية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2008
نهاية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2011

التصرف  أو  أعمالها وشئونها  وإدارة  والتحكم في ملكيتها   ،ICANN مسئولني عن إظهار قدرات   - كمجموعة   -ICANN يكون مديرو 
فيها؛ فيما عدا الوارد في مواد إنشاء ICANN أو لوائحها. ويعمل املديرون كأفراد يخُناط بهم واجب متثيل ما يعتقدون أنه أفضل ما يهم 
فيهم أو أية منظمات أو دوائر انتخابية. ومن املأمول أن يدعم املديرون مهمة  ICANN حًقا، وليس كممثلني للهيئة التي اختارتهم أو موظِّ

اآليكان وأن يسعوا لتحقيق القيم األساسية لآليكان.    

  )ALAC( اللجنة االستشارية العامة
عدد املقاعد: 2 )أوربا وأمريكا الشمالية(

بداية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2008
نهاية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2010

الفرديني.  اإلنترنت  باهتمامات مستخدمي  يتعلق  ICANN في كل ما  أنشطة  وتقدميه حول  النصح  دراسة  في   )ALAC( دور  يتلخص 
وميكن أن يكون أعضاء )ALAC( أفرادًا أو ميثلون كيانات غير ربحية أو ربحية، ولكن املصطلح الرئيسي هو أن يكونوا أفرادًا. وتختار جلنة 
 )ALAC( بواقع عضو من كل منطقة من مناطق اآليكان اجلغرافية اخلمس. يتم اختيار أعضاء ،)ALAC( الترشيح خمسة أعضاء من

ذوي الفترات املتفاوتة والوظيفتني الشاغرتني في 2008 ملواطني منطقتي أوربا وأمريكا الشمالية. 

)ccNSO( مجلس منظمة دعم أسماء رمز البلد
عدد املقاعد: 1

بداية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2008
نهاية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2011

تعد ccNSO هيكل تطوير السياسات املسئول عن تطوير سياسات املديرين العاملية واملتعلقة بنطاقات املستوى األعلى لرمز البلد 
ICANN األخرى واللجان االستشارية والدوائر  ccNSO والتنسيق مع منظمات دعم  )ccTLD( ووضعها وتطوير اإلجماع عبر مجتمع 
االنتخابية الواقعة حتت مظلة ICANN. وتشارك ccNSO أيًضا في أنشطة أخرى يفوض أعضاؤها بها، تشمل تطوير أفضل املمارسات 
مديري  بني  وفني  تشغيلي  تعاون  وإنشاء  العاملي   ccTLD مديري  مجتمع  في  املهارات  بناء  في  واملساعدة   ccTLD ملديري  التطوعية 

    .ccTLD

)GNSO( مجلس منظمة دعم األسماء العامة
عدد املقاعد: 1

بداية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2008
نهاية الفترة: في ختام االجتماع السنوي 2010 

 )gTLD( احلقيقية املتعلقة مبزودي نطاقات املستوى األعلى ICANN هيكل تطوير السياسات املسئول عن تطوير سياسات GNSO تعد
ووضعها  يتكون مجلس GNSO من دوائر انتخابية مختلفة متثل مجموعات معينة من مالكي احلصص وهو مسئول عن إدارة عمليات 
تطوير السياسات والعمليات اإلدارية لـ GNSO. تختار الدوائر االنتخابية لـ GNSO معظم أعضاء اجمللس، وتختار جلنة الترشيح ثالثة 

أعضاء للمجلس بفترات متفاوتة )إحداها أثناء فترة اجتماع جلنة الترشيح(.     

لن يتم تعويض املرشحني الناجحني، 

رغم أنه سيتم التعويض عن 

النفقات املباشرة التي حدثت 

أثناء القيام بالواجب. وقد تتكلف 

هذه املواقع سفرًا دوليًا مكلًفا، 

الشخصي  احلضور  يشمل 

في اجتماعات ICANN الدورية 

واإلنترنت  الهاتف  واتصاالت 

املنتظمة. مت عقد اجتماعات 

ICANN األخيرة في لشبونة وسان 

خوان )بالبرتغال( ولوس أجنلوس. 

وقد مت جدولة اجتماعات 2008 

في نيودلهي بالهند وباريس 

بفرنسا. وسيكون االجتماع 

السنوي بأفريقيا )وسيتم حتديد 

املدينة(. وتسهل هذه األماكن 

اخملتلفة املشاركة عبر مجتمع 

اإلنترنت حول العالم.

وقد مت تشكيل جلنة الترشيح 

لآليكان بصفة مستقلة، من 

مجلس إدارة ICANN واملنظمات 

الداعمة واللجان االستشارية 

ICANN. يعمل أعضاء جلنة 

الترشيح فقط ملصلحة مجتمع 

اإلنترنت العاملي وفي إطار مهمة 
.ICANN

http://nomcom.icann.org



