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بيان اللجنة 
 مسودة تقرير مجموعة العمل – NomComمراجعة لجنة بشأن 

 
مقدمة 

NNACI من جانب طاقم عمل 

 
من جانب ويندي سيلتزر نيابًة  moCmoNهذا حول مراجعة  ALACمن بيان  اإلصدار األصليتم إنشاء 

.  2009نوفمبر  17عن المنظمة العامة بمنطقة أمريكا الشمالية وتم نشره في 
 

استخدام بيان أمريكا الشمالية كأساس  NNACIوحوكمة قررت مجموعة العمل العامة حول البنية المستقبلية 
لمناقشة  نوفمبر 27اجتماع عبر الهاتف في تاريخ وعقد  moCmoNحول مراجعة  CALAلمسودة بيان 

.  البيان
 

اإلصدار ( CALAثناء المناقشة وتم نشر المسودة النهائية من بيان وقدم آدم بيك بعدها بعض االقتراحات أ
. 2009 ديسمبر 1في ) الحالي

 
على  CALAأيام على بيان  خمسةلفترة تصويت على اإلنترنت تمتد لفترة  CALA ودعت اللجنة التنفيذية لـ

moCmoN  ونتيجة التصويت، وقعت 2009 ديسمبر 4لتبدأ من ،CALA  صوت 0  –14البيان بعدد .
. https://www.bigpulse.com/p8273يمكنك معاينة نتيجة التصويت على الموقع 

 
) نهاية المقدمة(

https://st.icann.org/alac-docs/index.cgi?naralo_statement_on_the_nomcom_review�
https://st.icann.org/working-groups/index.cgi?27_november_2009�


 

بيان إلى مجموعة عمل مراجعة لجنة الترشيح 

في اتفاق واسع مع معظم توصيات مجموعة العمل ومع ذلك تركز التوصيات على  CALAجدير بالذكر أن 
يان في جزء كبير منه على العمل الذي تم من المنظمة اإلقليمية العامة يستند هذا الب .بعض نقاط االختالف

). ICANN )OLARAN ألمريكا الشمالية لـ

 .NNACIبشدة مع توصيات مجموعة العمل حول األهمية الكبيرة لتحسين توازن النوع في  CALAوتتفق 
وتعتبر  .ولى للمجلسفي ظل أولوية أ NNACIويجب تحقيق ذلك عبر كافة هيئات اتخاذ القرار في 

moCmoN  ضرورية لهذا األمر وتدعمCALA وعالوة على ذلك . توصيات مجموعة العمل في هذا الصدد
العتبار توازن النوع كأحد العوامل  moCmoN 2010فنحن نطلب توصية مجموعة العمل للمجلس بإرشاد 

. الهامة في كل من التوظيف والتحديد

ككل يجب أن يساهم أكثر في تأثيرات توظيف  NNACIأن مجتمع  ALACوفي التواصل والتوظيف تالحظ 
moCmoN. وليس كافيا أن تضع تفويضا لـ moCmoN  حيث أنه يجب دعم هذه التفويضات من المنظمات

ونطلب من مجموعة العمل تقديم . تحديد واقتراح مرشحين متميزين تعتبر مهمة للمجتمع ككل. المرسلة
. توصيات بهذا الصدد

. NomComالتوصيات بحجم  وتتعلق

وال وسائل التقديم يجب أن ال تتغير بخالف أن تعكس أي  moCmoNبشدة أنه ال مقدار  CALAتعتقد 
. sCAو sOSتغييرات ببنية 

. CALAعلى مفوضي التصويت الخمسة الحاليين من  moCmoNبشدة أن تحافظ  CALAتوصي 

ويقلل مقترح . واحد من كل منطقة جغرافية CALAأعضاء معينين من  خمسةالحالية  moCmoNوتتضمن 
وهذا يضمن أن عدم تمثيل منطقتين في كل (إلى ثالثة يتناوبون بين المناطق  CALAمجموعة العمل من ممثلي 

. NomComمثلها أحد في بعض حاالت ونعتقد أن هذا سيتسبب في أن بعض المناطق لن ي) مرة

بقرار من المجلس من شأنه أن يوجد مدير عام غير  CALAوتحتج مجموعة العمل بتبريرها أن تقليل مفوضي 
وال يوجد اتصال قانوني بين االثنين كما أنه غير متسق التمثيل من الدوائر  .moCmoNمتصل بالتمثيل في 
  .االنتخابية األخرى

رافي أمر غير حكيم من األساس ومن حيث التنوع الجغ CALAجدير بالذكر أننا نعتقد أن أي تقليل في تمثيل 
. أكثر من األسماء العامة وتمثيل مجتمع اإلنترنت العام NNACI كذلك ويصدر نطاق المجلس لـ

وجدير . في التنوع الجغرافي عدم توفر وسائل تحديد أخرى moCmoNلدرجة  CALAيضمن ممثلو  •
هامة بالذكر أن التواصل والتوظيف المحتمل وتقييم المؤهالت اإلقليمية ذات الصلة تعتبر مسئوليات 

أن ) هـ 11.2.4بموجب اللوائح (الخمسة المتنوعة جغرافيا  CALAوتضمن تعيينات . moCmoN لـ
. الجغرافية NNACIعلى األقل أحد األعضاء من كل منطقة  moCmoNيكون لدى 



االنتخابية والتي يتسع نطاق تحديدها ألكبر من  OSNGأوسع من دوائر  CALAويتسع نطاق  •
moCmoN . وتفويضCALA لـ moCmoN  قد يكون نتاج الخبرة أو التعديل ألبعد من األسماء

وتساعد في توسيع البحث ) sDLTccالعنونة و(التي تركز  NNACI العامة في المناطق األخرى لـ
. واالختيار لتضمين مرشحين يتمتعون بخبرة في هذه النقاط

لتمثيل مستخدم األولي  NNACIيلبي بشكل جزئي وعد  moCmoNإلى  CALAويذكر أن تفويض  •
  --NNACIتعتبر أكثر الوسائل الديمقراطية لالختيار داخل  moCmoNكما أن . اإلنترنت الفردي

ويعتبر كافة المتقدمين وفقا لتنوع مجموعة أصحاب  moCmoNويمكن ألي شخص التقدم للتعيين في 
ديين الذين يشكلون نصف مديري التصويت بالمجلس ولكنهم مستخدمي اإلنترنت الفر. المصلحة المتعددة

حتى . ويجب إعطائهم صوت بديل من خالل قناة االختيار تلك sCAو sOSفي الوقت الحالي لهم أقل من 
مع العلم بأننا ال نعلم كم (مدير تصويت واحد كما وافق المجلس من حيث المبدأ  CALAعند منح 

وتدرك . moCmoNلصوت الفردي بالمجلس ال يحل محل ممثل فإن هذا ا) ستستغرق هذه العملية
. مجموعة العمل أن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة للمنظمة تغير أي عضوية أو إخالص أي هيئة ناشئة

غير أحرار في التشاور على مرشحين محددين مع منظمات االختيار  moCmoNوفي حين أن أعضاء 
كما تتنوع أصوات مستخدمي اإلنترنت، فإن مجموعة الخمسة . شادالخاصة بهم فقد يتمتعون بمزيد من اإلر

. moCmoNأعضاء تساعد في تحقيق التنوع الكبير في وجهات النظر بعملية االختيار في 
 

ويضمن . هو أقرب إلى الوضع المثالي من المجموعة الصغيرة moCmoN ونحن نعتقد أن المقدار الحالي لـ
عة علمية كبيرة كما أن من شأنها الحماية ضد االستيالء واإلساءة المحتملة مقدار وتنوع العضوية توفر مجمو

.  للعملية

: وفي سياق متسق مع التوصيات العامة أعاله فنحن نقدم اإلجابات التالية ألسئلة مجموعة العمل المحددة

 ؟NomComلـ الحجم الحالي  NNACIكيف تقيم األجزاء المختلفة من مجتمع 

. moCmoN غيير المقدار الحالي لـبعدم ت CALAتوصي 

إلى أي مدى تعتمد الثقة الموضوعة في لجنة الترشيح على التمثيل المباشر لمجموعات أصحاب المصالح في 
 اللجنة؟

نظرًا ألننا ال نعلم الكثير عما بداخل العملية بسبب تأكيدات الثقة القوية ويمكننا فقط أن نحكم فقط في المدخالت 
ض خمسة أعضاء من تمثيل اإلنترنت العام باستخدام العوام وتوفير الثقة في تمثيل وتفوي. والمخرجات

. المدخالت واالنتباه لمصالح األفراد والمشكالت التي تخصهم

النوع (التنوع األخرى  ما هي اآلليات التي يمكن أن تفيد في التحقق من األهداف الجغرافية وأهداف
أن عضويتها يتم تعيينها بشكل مستقل من خالل هيئات  ، مع توضيحNomComفي .) ..والخلفية، 
NNACI مختلفة؟ 

وتقليل العدد قد يضعف من هذه . الحالية التنوع الجغرافي للمفوضين الخمسة CALAتضمن اختيارات 
بوعي  moCmoN يجب على كل مفوضي اختيار الدوائر االنتخابية لـ. اإلسهامات المتعلقة بالتنوع الجغرافي

في نطاق  moCmoNار األشخاص من مناطق مختلفة للحفاظ على التوازن في النوع في عضوية أكثر الختي
. المرشحين واالختيارات النهائية



ما هي األهداف التي يمكن وضعها بشكل واقعي وما هي اإلجراءات التي يتم تبنيها لتحقيق توازن النوع في 
NomCom ومن خالل عمليات ،NomCom؟، في مجلس اإلدارة 

تفويضا أكبر وتتطلب وضع اقتراع على ) مؤسسات البحث وطاقم العمل(ووكالئها  moCmoNجب منح ي
يعتبر التوازن في النوع الحالي ). 15بالمقارنة مع العدد في العام األخير البالغ (مرشح أنثى  30األقل لعدد 

ت االختيار قد تعثرا في إشارة واضحة أن الوصول المتعدد وعمليا) 15عضو تصويت نسائي واحد فقط بين (
ومؤشر واضح على أن تنوع اآلخرين أقل وضوحا من  جذب المرشحين المؤهلين المتنوعين بشكل كاف --

. النوع األمر الذي من المحتمل أن يفقد كذلك
 

moCmoN إزالة واستبدال المعينين من 
 

عمل يجب أن تحدد أن مجموعة ال CALAأوصت  NomComفي عدد من المناسبات خالل عملية مراجعة 
. moCmoNة إلزالة واستبدال معيني آلليااالحتياجات 

 
غير المنفذة والستبدال هؤالء المعينين ممن  NomComويجب أن تكون العملية متوافقة إلزالة معيني 

ألي (بوجود آلية منفذة الستبدال المعينين ممن يتركون مناصبهم  moCmoNوتتمتع . سيقيمون ألي سبب
األشخاص لفترة من  moCmoNتختار  .لعام األول من دورتهم وليس للفترة الثانية أو العام كلهخالل ا) سبب

  .OSNccوفترة من ثالثة أعوام للمجلس و OSNGو CALAعامين لـ 
 

غير المنفذين كما أن المجلس يتمتع  moCmoNقامت مؤخرًا بإنشاء عملية لمعيني  OSNGونحن نالحظ أن 
ونحن نقترح بوجوب تناسق هذه اإلجراءات إلى أفضل مدى بموجب إجراءات  .بآلية إلزالة المديرين

moCmoN الخاصة وتطبيقها على كل االختيارات.  
 

أن اآللية األكثر  CALAتقترح . moCmoNوتحتاج عملية اختيار حاالت االستبدال إلى التنفيذ على معيني 
المجلس  /SO/ACمفتوحة للمرشحين والتشاور مع احتماًال تكون للمجلس إلبداء اختياراته بعد توجيه دعوة 

 .NNACIومجتمع 
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