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 والموثوق األصلي النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العديد إلى الوثيقة هذه ترجمة تمت
 18oct12-2-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-:من) باإلنجليزية(
   en.htm 

 

 07:00في تمام الساعة  2012أكتوبر  18بتاريخ  ICANNتم عقد اجتماع تنظيمي لمجلس إدارة 
 مساًء بالتوقيت المحلي في تورنتو، كندا.

 وترأس ستيف كروكير االجتماع.

وباإلضافة إلى الرئيس، شارك المديرون اآلتي أسماؤهم في كامل االجتماع أو في جزء منه: سيباستيان 
بيرتنارد دي ال تشابيل، كريس  ،فادي شيهادي (الرئيس والمدير التنفيذي) ،شلبي شيرين ،باتشوليت

أولغا مادريوغا فورتي، غونزالو نافيررو، راي بيلزاك، آر. راماراج، جورج  ،ديسبين، بيل غراهام
 جوديث فاسكيز وكوا واي وو. ،سادوسكي، مايك سيلبير، بروس تونكين (نائب الرئيس)

س االتصاالت اآلتية أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو في جزء منه: هيثر درايدن وقد شارك ممثلو مجل
) وسوزان وولف (ممثلة IETF) وتوماس نارتن (ممثل SSAC) ورام موهان (ممثل GAC(ممثلة 

RSSAC.( 

 ) وإيريكا مان. TLGواعتذر عن الحضور كل من شيرين شلبي (ممثل 

 علىيتوفر النص الكامل لالجتماع التنظيمي 
-board-http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/transcript

en.pdf-18oct12-meeting .مع توفر  وهو مدمج هنا على أنه محضر هذا االجتماع التنظيمي
نص الكامل، سيكون محضر االجتماع هذا هو محضر االجتماع التنظيمي الذي يشكل ملخصاً لمناقشة ال

 مجلس اإلدارة، وإثبات على تقديم أعضاء مجلس اإلدارة لقرار معين واحتساب األصوات.
 2 ............................................................................ اإلدارة مجلس رئيس انتخاب .1
 2 ...................................................................... اإلدارة مجلس ئيسر نائب انتخاب .2
 3 ...................................................................... اإلدارة مجلس لجان أعضاء تعيين .3
 ICANN ................................................................................ 5 موظفي تثبيت .4
 6 .......................................................... المغادرين المجتمع متطوعي - الشكر قرارات .5
 8 ................................................................................. روسلر استوم إلي شكر .6
 8 ........................................................................................ راماراج إلي شكر .7
 9 ............................................................................. 2012 الترشيح للجنة شكر .8
 10 ...................................................................... تورنتو الجتماع الراعية الجهات .9
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 10 ........ تورنتو اجتماع في والفندق المناسبات وأطقم ينوالعامل الفوريين والمترجمين الناسخين .10
 11 ............................................................. تورنتو الجتماع الراعية المحلية الجهات .11

 
 

قدم ستيف كروكر االجتماع المبدئي لمجلس اإلدارة الجديد وطلب من بروس تونكين تولي رئاسة االجتماع 
 البند األول.لمناقشة 

 

 انتخاب رئيس مجلس اإلدارة .1
 

 ثم أثنى بروس تونكين وشيرين شلبي على الطلب التالي:

 اختيار ستيف كروكر رئيًسا لمجلس اإلدارة. ،)2012.10.18.05تقرر بموجب القرار رقم (

وذكر بروسأن لجنة حوكمة مجلس اإلدارة أوصت بتعيين ستيف كروكر لشغل منصب رئيس مجلس 
 اإلدارة.

 ثم دعى بروس إلى التصويت على القرار.

 وتم تنفيذ القرار. وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع.

 شكر الرئيس مجلس اإلدارة والمجتمع.

 انتخاب نائب رئيس مجلس اإلدارة .2
 

 تقدم الرئيس وأثنى سيباستيان بوتشيليه على القرار التالي: ثم تولى الرئيس رئاسة االجتماع.

)، انتخاب بروس تونكين نائباً لرئيس مجلس 2012.10.18.06القرار رقم ( تقرر بموجب
 اإلدارة.

 ثم دعا الرئيس عندئذ إلى التصويت على القرار.

 وتم تنفيذ القرار. وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع.
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 تعيين أعضاء لجان مجلس اإلدارة .3
 

 التالي:  بعد ذلك، تقدم الرئيس وأثنى راي بيلزاك على القرار

)، أن تكون عضوية لجان مجلس اإلدارة التالية كما 2012.10.18.07تقرر بموجب القرار رقم (
 يلي:

 المراجعة والتدقيق
 إريكا مان (رئيس)

 بيل غراهام
 أولجا مادروجا فورتي

 غونزالو نافارو
 جوديث فاسكيز

 مكافأة
 جورج سادوسكي (الرئيس)

 ستيف كروكير
 راي بلزاك

 بروس تونكين
 لتنفيذيا

 ستيف كروكر (الرئيس)
 فادي شحاتة

 تشيرين شلبي 
 بروس تونكين 

 القسم المالي
 تشيرين شلبي (الرئيس)

 ساباستيان باتشوليت
 كريس ديسبين

 جورج سادوسكي
 للتحكم

 بروس تونكين (الرئيس)
 تشيرين شلبي
 كريس ديسبين

 بيرتراند دي ال تشابيل
 رام موهان (االتصال)

 راي بلزاك
 رمايك سيلب
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 العالقات العالمية
 بيل جراهام (الرئيس)

 غونزالو نافارو 
 بيرتراند دي ال تشابيل
 أولجا مادروجا فورتي

 إيريكا مان
 جورج سادوسكي

 كيو واي وو
IANA 

 كيو واي وو (الرئيس)
 بيل غراهام
 مايك سيلبر

 توماس نارتين (االتصال)
 سوزان وولف (االتصال)

 الجديدة gTLDلجنة برنامج 
 شلبي (الرئيس)تشيرين 

 فادي شحاتة
 كريس ديسبين

 بيل غراهام
 أولجا مادروجا فورتي

 إيريكا مان
 توماس نارتين (االتصال)

 غونزالو نافارو
 راي بلزاك

 جورج سادوسكي
 مايك سيلبر

 فرانسيسكو دا سيلفا (منسق)
 جوديث فاسكيز

 كيو واي وو
 المشاركة العامة

 سيباستيان باتشوليت (الرئيس)
 كريس ديسبين

 توماس نارتين (االتصال)
 كيو واي وو
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 المخاطر
 مايك سيلبير (الرئيس)

 ستيف كروكير
 رام موهان (االتصال)

 توماس نارتين (االتصال)
 غونزالو نافارو
 جوديث فاسكيز

 سوزان وولف (االتصال)
 التحسينات الهيكلية

 راي بيلزاك (الرئيس)
 ساباستيان باتشوليت

 بيرتراند دي ال تشابيل
 و دا سيلفا (منسق)فرانسيسك

 جوديث فاسكيز
 

 ثم دعا الرئيس عندئذ إلى التصويت على القرار.
 

وتغيب بروس تونكين عن  وقد صوت خمسة عشرة عضًوا من مجلس اإلدارة لصالح هذا القرار.
 وتم تنفيذ القرار. التصويت على القرار.

 
 

 ICANNتثبيت موظفي  .4
 

 ارات التالية:تقدم جوديث فاسكيز وأثنى كو وو وي على القر

)، انتخاب فادي شحاتة لمنصب الرئيس والمدير 2012.10.18.08تقرر بموجب القرار رقم (
 التنفيذي.

 انتخاب أكرم عطاهللا المسؤول التشغيلي األول. ،)2012.10.18.09تقرر بموجب القرار رقم (

 واألمين.)، انتخاب جون جيفري المستشار العام 2012.10.18.10تقرر بموجب القرار رقم (

انتخاب كيرت بريتز مسؤول االستراتيجيات  ،)2012.10.18.11تقرر بموجب القرار رقم (
 األول. 

 )، انتخاب تشافيير كالفيز المسؤول المالي األول.2012.10.18.12تقرر بموجب القرار رقم (

 ودعى الرئيس للتصويت.
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وامتنع فادي شيهادي عن  ت.وقد صوت أربعة عشرة عضًوا من مجلس اإلدارة لصالح هذه القرارا
 وتم تنفيذ القرارات. وتغيبت إيريكا مان عن للتصويت. التصويت على القرارات.

 متطوعي المجتمع المغادرين -قرارات الشكر  .5
 

 تقدم كريس ديسبين وأثنى كو وو وي على القرارات التالية:

 وقد اتخذ المجلس اإلجراء التالي:

ر الحيوية والمهارات التي يبذلها أعضاء مجتمع أصحاب ترغب في تقدير وإقرا ICANNحيث أن 
 .ICANNالمصالح للعمليات التي تقوم بها 

باإلعراب عن تقديرها وشكرها ألعضاء  ICANNوحيث إنه، وإقراراً لهذه المساهمات، ترغب 
 المجتمع عندما تنتهي شروط خدمتهم في المنظمات الراعية واللجان االستشارية.

 At-Largeمجتمع  .أ 

سيتركون مناصبهم عند انتهاء مدة  At-Largeيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم من مجتمع ح
 عملهم:

 )NARALOاإلقليمية بأمريكا الشمالية ( At-largeمجلس منظمة  •
o   بو بريندلر -الرئيس 

 
اإلقليمية بآسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  At-Largeمجلس منظمة  •

)APRALO( 
o  تشارلز موك -الرئيس 
o  هولي ريتش -نائب الرئيس 

 
 االستشارية  At-Largeلجنة  •

o  غانيش كومار -عضو 
o  عضو منAPRALO - إدمون تشانج 
o  عضو منLACRALO - سيرجيو ساليناس بورتو 

 
) تقديم العرفان لكٍل من هولي ريتش، وغانيش 2012.10.18.13تقرر بموجب القرار رقم (

من ِقبل مجلس اإلدارة عن مدة خدمتهم، ويتمنى  كومار، وإدمون تشانج وسيرجيو ساليناس بورتو
 لهم التوفيق في مساعيهم المستقبلية.
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 ccNSOأعضاء مجلس   .ب 

سوف يتركون  )ccNSOحيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم فيمجلس منظمة أسماء رموز البلدان ( 
 مناصبهم في نهاية مدة عملهم:

 جوهاني يوسيليوس •
 بيكي بير •

 

)، تقديم العرفان العميق لكل من جوهاني يوسيليوس 2012.10.18.14تقرر بموجب القرار رقم (
وبيكي بير من جانب المجلس عن الفترة التي قضوها في الخدمة، ويأمل المجلس لهم كل الخير في 

 مساعيهم المستقبلية.
 

 GNSOأعضاء مجتمع  .ج 

سوف يتركون  )GNSOاألسماء العامة (حيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم فيمجتمع منظمة دعم  
 مناصبهم في نهاية مدة عملهم:

 مجلس منظمة دعم األسماء العامة  •
o  ستيفن فان جليدر -الرئيس 
o  المندوب المعين من قبلNom Com - كارلوس ديونيسيو أجوايار 
o  ديفيد تايلور -مندوب دائرة الملكية الفكرية 

 
 GNSOالتنفيذية ومجلس  NCSGمندوبي لجنة  •

o فيق داماكر 
o وليام دريك 
o ماري وونج 

 
 gTLDرئيس مجموعة أصحاب المصلحة في سجالت  •

o ديفيد ماهر 
 

 GNSOالمدير المؤقت لدائرة المستخدمين غير التجاريين ومندوب مجلس  •
o ديفيد كيك 

 
) تقديم العرفان لكٍل من ستيفن فان جليدر، 2012.10.18.15تقرر بموجب القرار رقم (
يار، وديفيد تايلور، ورفيق داماك، وويليام دريك، وماري وونج، وديفيد وكارلوس ديونيسيو أجوا

ماهر، وديفيد كيك من ِقبل مجلس اإلدارة عن مدة خدمتهم، ويتمنى لهم التوفيق في مساعيهم 
 المستقبلية.
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قبل التصويت على القرارات، أبدى كريس مالحظة خاصة لشكر ستيفان فان غيدلر على خدماته كرئيس 
 ، ونو ه مجلس اإلدارة إلى العمل الكبير الذي قدمه أعضاء المجتمع.GNSOلمجلس 

 وقد دعا الرئيس عندئذ إلى التصويت على القرارات.

 وتم تنفيذ القرارات. وافق مجلس اإلدارة على القرارات باإلجماع.

 
 شكر إلي توماس روسلر .6

 
ثم قدم  دا سيلفا في مجلس اإلدارة. قبل تقديم القرار، رحب الرئيس بأولغا مادريوغا فورتي وفرانسيسكو

 الرئيس القرار واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

في  ICANNفي مجلس إدارة  TLGحيث أنه تم تعيين توماس روسلر للعمل في تنسيقية مجموعة 
 .2011سبتمبر 

 
 .2008 - 2009في عام  TLGوحيث عمل توماس سابقاً في تنسيقية مجموعة 

 
 .2012أكتوبر  18في  ICANNإلى مجلس  TLGس مدته في تنسيقية مجموعة وحيث أنهى توما

 
 وحيث عمل توماس في الوظائف التالية:

 
 عضو في لجنة التحسينات التركيبية •
 الجديد gTLDعضو في لجنة برنامج  •

 
منح توماس روسلر التقدير العميق من مجلس  ،)2012.10.18.16تقرر بموجب القرار رقم (

 ة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية.اإلدارة عن فتر

 وتم تنفيذ القرار. وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع.

 شكرتوماس روسيلير مجلس اإلدارة على عام شيقة ومثيرة من العمل.

 

 شكر إلي راماراج .7
 

 ثم قدم الرئيس القرار واتخذ مجلس اإلدارة اإلجراء التالي:

 .2006من خالل لجنة التعيينات في أكتوبر  ICANNم تعيين راماراج في مجلس حيث إنه ت
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في  ICANNوحيث تم تعيين راماراج من قبل لجنة التعيينات للمرة الثانية عضو في مجلس إدارة 
 .2009أكتوبر 

 .2012أكتوبر  18في  ICANNوحيث أنهى راماراج مدته في مجلس 

 ية:وحيث عمل راماراج في الوظائف التال

 لجنة حوكمة مجلس اإلدارة -عضو  •

 لجنة التعويضات  -عضو ورئيس  •

 اللجنة التنفيذية  -عضو  •

 لجنة التمويل -رئيس  •

 الجديدة gTLDلجنة برنامج  -عضو  •

 مجموعة العمل لمراجعة مجلس اإلدارة  -عضو  •

 2009 -لجنة البحث عن مدير تنفيذي  -عضو  •

  2012 -لجنة البحث عن مدير تنفيذي  -عضو   •

) منح راماراج التقدير العميق من مجلس اإلدارة 2012.10.18.17تقرر بموجب القرار رقم ( 
 عن فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية.

 وتم تنفيذ القرار. وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع.

 شكر راماراج مجلس اإلدارة على عملهم وصداقتهم.

 2012ة الترشيح شكر للجن .8
 

 بعد ذلك، تقدم الرئيس وأثنى جورج سادوسكي على القرار التالي:

فاندا سكارتزيني رئيًسا للجنة الترشيح وروب  ICANN، عينت 2011أغسطس  8حيث إنه وفي 
 هول رئيًسا منتخًبا للجنة التعيينات.

ئات االستشارية في من مندوبين من كل من الدوائر والهي 2012وحيث إنه تشكلت لجنة الترشيح 
 اآليكان.
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عن تقديره العميق لفاندا  ICANN)، أن يعبر مجلس 2012.10.18.18تقرر بموجب القرار رقم(
عن جهودهم وأعمالهم الجادة  2012سكارتزيني وروب هول وسائر أعضاء لجنة الترشيح لعام 

 وجهودهم الناجحة.

 ثم دعا الرئيس عندئذ إلى التصويت على القرار.

 وتم تنفيذ القرار. لس اإلدارة على القرار باإلجماع.وافق مج

 الجهات الراعية الجتماع تورنتو .9
 

 تقدم الرئيس وأثنى بيل غراهام على القرار التالي:

 
 Canadian Internetو .Verisign, Inc يود المجلس أن يتوجه بالشكر للجهات الراعية التالية:

Registration Authority (CIRA) وAfilias Limited و.ORG وThe Public 
Interest Registry وNeustar وChina Organizational Name Administration 

Center وChina Internet Network Information Center وBeanfield 
Metroconnect وIron Mountain وUniForum SA dba the .ZA Central 

Registry وInterNetX وcommunity.asia وSX Registry وPointQuebec Inc. 
 HiChina Zhicheng Technology Limitedو AFNICو PDR Solutions FZCو
 ,ARI Registry Servicesو Ascioو CentralNicو .Donuts Incو eNom.comو

Corp. وICANNWiki والجهات المحلية الراعية لنا، Dial Telecom. 

 م تنفيذ القرار.وت وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع.

 الناسخين والمترجمين الفوريين والعاملين وأطقم المناسبات والفندق في اجتماع تورنتو .10
 

 تقدم الرئيس وأثنى سيباستيان بوتشيليه على القرار التالي:

 ICANNيعرب المجلس عن تقديره للكتاب والمترجمين الفوريين وفرق العمل الفنية، وموظفي 
 ن جهود لتسهيل سير االجتماع.بأكملهم على ما بذلوه م

كما يود المجلس تقديم الشكر لإلدارة والعاملين في فندق ويسترن هاربور كاسيل تورنتو على 
وشكر خاص مقدم إلى دوين بيني، مدير خدمات  المرافق الرائعة التي وفروها إلقامة هذه المناسبة.

 االتفاق والتوريد.

 وتم تنفيذ القرار. .وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع
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 بعد ذلك، قدم بيل غراهام مقترًحا وأيد غونزالو نافارو القرار التالي:

 CA.يتقدم المجلس بالشكر للمنظم المستضيف المحلي، والهيئة الكندية لتسجيل اإلنترنت، وسجل 
يرون هوالند، الرئيس والمدير التنفيذي، والسيد على ما قدموه من دعم. ونقدم الشكر الخاص إلى ب

بول أندرسون، رئيس مجلس اإلدارة، والسيد جولي ليباين، مدير االتصاالت، وسائر فريق العمل 
 في الهيئة الكندية لتسجيل اإلنترنت.

كما يوجه المجلس الشكر إلى إلى هون توني كليمنت، رئيس مجلس الخزانة ووزير مبادرة التطوير 
) على الدعم الذي قدمه والمشاركة التي قام بها FedNorصادي الفيدرالي لشمال أونتاريو (االقت

 خالل االجتماع. 

كما يقدم المجلس الشكر الموصول إلى وزارة الصناعة الكندية على تنظيم اجتماع المستوى العالي 
ساعد نائب وشكر خاص إلى مارتا مورجان، م أكتوبر. 15الناجح الذي عقد في يوم االثنين 

الوزير، في وزارة الصناعة وفريق العمل الخاص بها، ورئيس اللجنة االستشارية الحكومية، هيثر 
 درايدان.

 وتم تنفيذ القرار. وافق مجلس اإلدارة على القرار باإلجماع.

 ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات االجتماع.
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