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 جدول األعمال الرئیسي .1

 ICANNانتخاب رئیس مجلس إدارة  )أ 

 اختیار ستیف كروكر رئیًسا لمجلس اإلدارة. ،)2014.10.16.21تقرر بموجب القرار رقم (

 ICANNانتخاب نائب رئیس مجلس إدارة  )ب 

)، انتخاب بروس تونكین نائباً لرئیس مجلس 2014.10.16.22تقرر بموجب القرار رقم (
 اإلدارة.

 تعیین أعضاء لجان مجلس اإلدارة )ج 

)، أن تكون عضویة لجان مجلس اإلدارة 2014.10.16.23تقرر بموجب القرار رقم (
 التالیة كما یلي:

 
 المراجعة والتدقیق

 إریكا مان (رئیس)
 ستیف كروكیر
 رایموند بلزاك

 جورج سادوسكي
 

 مكافأة
 جورج سادوسكي (الرئیس)

 ستیف كروكیر
 إیریكا مان

 بروس تونكین
 رام موھان (االتصال)

 
 التنفیذي

 ستیف كروكر (الرئیس)
 تشیرین شلبي
 فادي شحادة

 بروس تونكین
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 المالیات
 تشیرین شلبي (الرئیس)

 كریس دیسبین
 آشا ھیمراجاني

 برونو النفین
 غونزالو نافارو

 
 للتحكم

 كریس دیسبین ( الرئیس)
 تشیرین شلبي

 إیریكا مان
 غونزالو نافارو

 مایك سیلبر
 بروس تونكین
 (مسؤول االتصال)سوزان وولف 

 
 الجدیدة gTLDلجنة برنامج 

 تشیرین شلبي (الرئیس)
 رینالیا عبد الرحیم

 فادي شحادة
 ستیف كروكیر
 كریس دیسبین
 آشا ھیمراجاني

 ماركوس كومار
 برونو النفین

 إیریكا مان
 غونزالو نافارو
 رایموند بلزاك

 جورج سادوسكي
 مایك سیلبر

 توماس نارتین (مسؤول االتصال)
 واي ووكیو 
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 المخاطر
 رام موھان (مسؤول االتصال) (رئیس مشارك)

 مایك سیلبیر (رئیس مشارك)
 رینالیا عبد الرحیم

 كیو واي وو
 جون سونیون (مسؤول االتصال)
 سوزان وولف (مسؤول االتصال)

 
 التحسینات الھیكلیة

 راي بیلزاك (الرئیس)
 رینالیا عبد الرحیم

 وولف جانج كلینش شیتر
 ماركوس كومار

 برونو النفین
 كیو واي وو

مواعید مجلس اإلدارة لمجموعة عمل تنفیذ توصیات اللجنة  )د 
 المجلس - االستشاریة

)، أن تكون عضویة فریق عمل مجلس اإلدارة 2014.10.16.24تقرر بموجب القرار رقم (
 التالیة كما یلي:

 
 غونزالو نافارو (رئیس مشارك)

 كریس دیسبین
 ماركوس كومار

 إیریكا مان
 مایك سیلبر

 رام موھان (االتصال)
 

 التابعة لمجلس اإلدارة IDNفریق عمل متغیرات 
 رام موھان (مسؤول االتصال) (رئیس مشارك)

 رینالیا عبد الرحیم
 كیو واي وو

 جون سونیون (مسؤول االتصال)
 سوزان وولف ( مسؤول االتصال)
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 ICANNتثبیت موظفي  )ه 

انتخاب فادي شحاده لمنصب الرئیس )، 2014.10.16.25تقرر بموجب القرار رقم (
 والمدیر التنفیذي.

 
 .)، انتخاب جون جیفري المستشار العام واألمین2014.10.16.26تقرر بموجب القرار رقم (

 
 )، انتخاب خافییر كالفیز المسؤول المالي األول.2014.10.16.27تقرر بموجب القرار رقم (

 
خاب أكرم عطاهللا رئیًسا لشعبة انت ،)2014.10.16.28تقرر بموجب القرار رقم (

 النطاقات العالمیة.
 

انتخاب سوزانا بینیت لمنصب المسؤول  ،)2014.10.16.29تقرر بموجب القرار رقم (
 التشغیلي األول.

 
انتخاب دیفید أولیف لمنصب نائب رئیس  ،)2014.10.16.30تقرر بموجب القرار رقم (

 شعبة دعم تطویر السیاسات.
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