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 ICANNاالجتماع العادي 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-16nov13 
 
 

في بيونيس آيريس،  2013نوفمبر  16في  ICANNتم عقد االجتماع الدوري لمجلس إدارة 
 صباًحا بالتوقيت المحلي.  11:00األرجنتين في تمام الساعة 

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

من االجتماع أو في االجتماع كله: سيباستيان باتشوليت، وفادي شارك ما يلي من المدراء في جزء 
شحاده (الرئيس والمدير التنفيذي)، وشيرين شلبي، وبيرتراند دي ال تشابيل، وكريس ديسيبان، 

فورتي، وبيل غراهام، وولفغانغ كالين واتشير، وإيريكا مان، وغونزالو نافارو، -وأولغا مدروغا
وقد اعتذر بروس تونكين (نائب  ومايك سيلبر، وكو ووي وو. وراي بلزاك، وجورج سادوسكي،

 الرئيس) عن الحضور.

كما شارك منسقو مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهين 
واعتذر  ).RSSAC) وسوزان وولف (منسق IETF) وجون سوينينين (منسق SSAC(منسق 

 ).GAC) وهيذر درايدين (منسقة TLGو دا سيلفا (منسق عن الحضور كل من فرانسيسك

 وحضر برونو النفين كعضو مراقب مدعو.

والمدراء التنفيذيون اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو  ICANNوشارك أعضاء طاقم عمل 
 قسم النطاقات العالمية)، سوزانا بينيت (مسؤولة التشغيل -أكرم عطا هللا (الرئيس في جزء منه:

الرئيسية)، دانكين بيرنز (نائب الرئيس، االتصاالت العالمية)، ميشيل برايت (مدير دعم مجلس 
إشراك أصحاب المصلحة العالميين)، ديفيد  -اإلدارة)، سالي كوستيرتون (كبيرة مستشاري الرئيس

ي أوليف (نائب الرئيس، وضع السياسات)، كارين بيرسيت (كبيرة مدراء دعم مجلس اإلدارة)، إيم
ستاثوس (نائبة المستشار العام)، وتيريزا سواينهارت (كبيرة مستشاري الرئيس حول 

 اإلستراتيجية)، باإلضافة إلى أعضاء آخرين من طاقم العمل.

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

 
 
 

 جدول األعمال الرئيسي: .1

 حوكمة اإلنترنت ألصحاب المصالح المتعددة .أ 
 

قدم الرئيس جدول األعمال واشترك مجلس اإلدارة بحوار حول مسائل تنسيق اإلنترنت والخطوات 
والعمل  2013سبتمبر  28بعد قرار مجلس اإلدارة رقم  المستقبلية المحتملة من قبل مجلس اإلدارة

ناقش مجلس اإلدارة األمور المحتمل تضمينها في قرار المتابعة،  الذي تم إنجازه بعد ذلك القرار.
 للنظر به على مدار األيام القادمة.

 
 لم يتم اتخاذ أي قرار.
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