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 اإلدارة انتخاب رئيس مجلس .1
 اختيار ستيف كروكر رئيًسا لمجلس اإلدارة. ،)2012.10.18.05تقرر بموجب القرار رقم (

 انتخاب نائب رئيس مجلس اإلدارة .2
)، انتخاب بروس تونكين نائباً لرئيس مجلس 2012.10.18.06تقرر بموجب القرار رقم (

 اإلدارة.

 تعيين أعضاء لجان مجلس اإلدارة .3
)، 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

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-2-18oct12-en.htm
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 غونزالو نافارو
 جوديث فاسكيز

 مكافأة
 جورج سادوسكي (الرئيس)

 ستيف كروكير
 راي بلزاك

 بروس تونكين
 التنفيذي

 ستيف كروكر (الرئيس)
 شحاتةفادي 

 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
 مايك سيلبر

 العالقات العالمية
 لرئيس)بيل جراهام (ا

 غونزالو نافارو 
 بيرتراند دي ال تشابيل
 أولجا مادروجا فورتي

 إيريكا مان
 جورج سادوسكي

 كيو واي وو
IANA 

 كيو واي وو (الرئيس)
 بيل غراهام
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 مايك سيلبر
 توماس نارتين (االتصال)
 سوزان وولف (االتصال)

 الجديدة gTLDلجنة برنامج 
 تشيرين شلبي (الرئيس)

 فادي شحاتة
 ديسبينكريس 

 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)
 واي ووكيو 

 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
 فرانسيسكو دا سيلفا (منسق)

 فاسكيزجوديث 
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 ICANNتثبيت موظفي  .4

)، انتخاب فادي شحاتة لمنصب الرئيس 2011.2012.10.18.08تقرر بموجب القرار رقم (
 والمدير التنفيذي.

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

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

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

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

 متطوعي المجتمع المغادرين -قرارات الشكر  .5
في توجيه شكرها وامتنانها للجهود والمهارات الحيوية التي يضفيها ترغب  ICANN ،حيث إن

 .ICANN أعضاء المجتمعات المعنية على عملية

تود تقديم شكرها وامتنانها للمجتمع عند انتهاء  ICANN ،وحيث أنه، وإقراراً بهذه المساهمات
 فترات خدمتهم في المنظمات الداعمة واللجان االستشارية.

 At-Largeمجتمع  .أ 

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

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

 
اإلقليمية بآسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  At-Largeمجلس منظمة  •

)APRALO( 
o  موكتشارلز  -الرئيس 
o  هولي ريتش –نائب الرئيس 

 
 االستشارية  At-Largeلجنة  •

o  غانيش كومار -عضو 
o  عضو منAPRALO – إدمون تشانج 
o  عضو منLACRALO - سيرجيو ساليناس بورتو 
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) تقديم العرفان لكٍل من هولي ريتش، وغانيش 2012.10.18.13تقرر بموجب القرار رقم (
رتو من ِقبل مجلس اإلدارة عن مدة خدمتهم، ويتمنى كومار، وإدمون تشانج وسيرجيو ساليناس بو

 لهم التوفيق في مساعيهم المستقبلية.
 

 ccNSOأعضاء مجلس   .ب 

سوف  ccNSO)مجلس منظمة أسماء رموز البلدان ( حيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم في 
 يتركون مناصبهم في نهاية مدة عملهم:

 جوهاني يوسيليوس •
 بيكي بير •

 

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

 مساعيهم المستقبلية.
 

 GNSOأعضاء مجتمع  .ج 

سوف  GNSO)مجتمع منظمة دعم األسماء العامة ( حيث إن األعضاء اآلتية أسماؤهم في 
 يتركون 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 رفيق داماك 
o  دريكوليام 
o ماري وونج 

 
 gTLDرئيس مجموعة أصحاب المصلحة في سجالت  •

o ديفيد ماهر 
 

 GNSOالمدير المؤقت لدائرة المستخدمين غير التجاريين ومندوب مجلس  •
o ديفيد كيك 
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) تقديم العرفان لكٍل من ستيفن فان جليدر، 2012.10.18.15تقرر بموجب القرار رقم (
ور، ورفيق داماك، وويليام دريك، وماري وونج، وديفيد وكارلوس ديونيسيو أجوايار، وديفيد تايل

ماهر، وديفيد كيك من ِقبل مجلس اإلدارة عن مدة خدمتهم، ويتمنى لهم التوفيق في مساعيهم 
 المستقبلية.

 
 شكر إلي توماس روسلر .6

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

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

 
أكتوبر  18في  ICANNإلى مجلس  TLGوحيث أنهى توماس مدته في تنسيقية مجموعة 

2012. 
 

 وحيث عمل توماس في الوظائف التالية:
 

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

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

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

 شكر إلي راماراج .7
 .2006من خالل لجنة التعيينات في أكتوبر  ICANNحيث إنه تم تعيين راماراج في مجلس 

في  ICANNاج من قبل لجنة التعيينات للمرة الثانية عضو في مجلس إدارة وحيث تم تعيين رامار
 .2009أكتوبر 

 .2012أكتوبر  18في  ICANNوحيث أنهى راماراج مدته في مجلس 

 وحيث عمل راماراج في الوظائف التالية:

 لجنة حوكمة مجلس اإلدارة -عضو  •

 لجنة التعويضات  -عضو ورئيس  •

 اللجنة التنفيذية  –عضو  •

 لجنة التمويل -رئيس  •
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 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 ( 
 فترة خدمته والمجلس يتمنى له كل الخير في مساعيه المستقبلية.عن 

 2012شكرا للجنة الترشيح  .8
فاندا سكارتزيني رئيًسا للجنة الترشيح وروب  ICANN، عينت 2011أغسطس  8حيث إنه وفي 

 هول رئيًسا منتخًبا للجنة التعيينات.

ائر والهيئات االستشارية لدى من مندوبين من كال من الدو 2012وحيث أنه تشكلت لجنة الترشيح 
ICANN. 

عن تقديره العميق  ICANN)، أن يعبر مجلس 2012.10.18.18( تقرر بموجب القرار رقم
عن جهودهم وأعمالهم  2012لفاندا سكارتزيني وروب هول وسائر أعضاء لجنة الترشيح لعام 

 الجادة وجهودهم الناجحة.

 الجهات الراعية الجتماع تورنتو .9
 

 Canadianو .Verisign, Inc أن يتوجه بالشكر للجهات الراعية التالية:يود المجلس 
Internet Registration Authority )CIRAو (Afilias Limited و.ORG وThe 

Public Interest Registry وNeustar وChina Organizational Name 
Administration Center وChina Internet Network Information Center 

 UniForum SA dba the .ZAو Iron Mountainو Beanfield Metroconnectو
Central Registry وInterNetX وcommunity.asia وSX Registry 

 HiChina Zhichengو AFNICو PDR Solutions FZCو .PointQuebec Incو
Technology Limited وeNom.com وDonuts Inc. وCentralNic وAscio 

 ،والجهات المحلية الراعية لنا ICANNWiki. وARI Registry Services, Corpو
Dial Telecom. 



 ICANNقرارات مجلس إدارة 
 اجتماع تنظيمي

 2012أكتوبر  18
 8من  8صفحة 

 

 

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

 
 ICANNيعرب المجلس عن تقديره للكتاب والمترجمين الفوريين وفرق العمل الفنية، وموظفي 

 بذلوه من جهود لتسهيل سير االجتماع.بأكملهم على ما 

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.

 تورنتو الجهات المحلية الراعية الجتماع .11
 

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

ر فريق العمل بول أندرسون، رئيس مجلس اإلدارة، والسيد جولي ليباين، مدير االتصاالت، وسائ
 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 FedNorاالقتصادي الفيدرالي لشمال أونتاريو (

 خالل االجتماع. 

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

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