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 ICANNاجتماع خاص لمجلس إدارة 
 

 
 والموثوق األصلي النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العديد إلى الوثيقة هذه ترجمة تمت

  http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-:من) باإلنجليزية(
 en.htm-08nov13 
 

 19:00في تمام الساعة  2013نوفمبر  8بتاريخ  ICANNتم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة 
 بالتوقيت العالمي.

دعا رئيس االجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات الالزمة النعقاد هذا االجتماع على وجه 
 السرعة.

سيباستيان باتشوليت، فادي شارك ما يلي من المدراء في جزء من االجتماع أو في االجتماع كله: 
شحاده (الرئيس والمدير التنفيذي)، شيرين شلبي، كريس ديسيبين، بيل غراهام، غونزالو نافارو، 

راي بيلزاك، جورج سادوسكي، مايك سيلبر، وبروس تونكين (نائب الرئيس). واعتذر بيرتراند دي 
 لحضور.ال تشابيل وأولغا مادروغا فورتي وإيريكا مان وكوا واي وو عن ا

كما شارك منسقو مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: هيذر 
). RSSAC) وجون سواينينين (منسق SSAC) ورام موهين (منسقة GACدرايدن (منسقة 

) وسوزان وولف (منسقة TLGواعتذر عن الحضور كل من فرانسيسكو دا سيلفا (منسقة 
RSSAC.( 

والمدراء التنفيذيون اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو  ICANNاقم عمل وشارك أعضاء ط
سوزانا بينيت (مسؤولة التشغيل الرئيسية)، سالي كوستيرتون (كبيرة مستشاري  في جزء منه:

إشراك أصحاب المصلحة العالميين)، جون جيفري (األمين والمستشار العام)، كارين  -الرئيس
دعم مجلس اإلدارة)، وتيريزا سواينهارت (كبيرة مستشاري الرئيس حول بيرسيت (كبيرة مدراء 

 اإلستراتيجية).

 األمين العام: جون جيفري (المستشار واألمين العام).
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 2من  2صفحة 
 
 
 
 

 جهود تنسيق اإلنترنت -تحديث من المدير التنفيذي .1
 

تلقى مجلس اإلدارة تحديثاً من المدير التنفيذي حول العمل المستمر بعد قرار مجلس اإلدارة في 
المتعلق بجهود تنسيق اإلنترنت، وكيف سيستمر هذا العمل من خالل اجتماع  2013سبتمبر  28

ICANN .سبتمبر  28وافق مجلس اإلدارة أن الوقت مناسب اآلن لنشر قرار  في بيونيس آيريس
 بشكل علني. 2013

 
 وافق مجلس اإلدارة على مناقشة جهود التنسيق هذه بشكل أكبر في اجتماعاتها في بيونس آيرس.

 
 لم يتم اتخاذ أية قرارات.

 
 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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