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 4من  2صفحة 
 
 
 
 

 جدول األعمال الرئيسي .1

 ICANNانتخاب رئيس مجلس إدارة  .أ 

اختيار ستيف كروكر رئيًسا لمجلس  ،)2013.11.21.27رقم ( تقرر بموجب القرار
 اإلدارة.

 ICANNانتخاب نائب رئيس مجلس إدارة  .ب 

)، انتخاب بروس تونكين نائباً لرئيس مجلس 2013.11.21.28تقرر بموجب القرار رقم (
 اإلدارة.

 تعيين أعضاء لجان مجلس اإلدارة .ج 

ن عضوية لجان مجلس اإلدارة )، أن تكو2013.11.21.29تقرر بموجب القرار رقم (
 التالية كما يلي:

 
  المراجعة والتدقيق

 إريكا مان (رئيس) 
 بيل غراهام

 أولجا مادروجا فورتي
 غونزالو نافارو

 راي بلزاك

  مكافأة
 جورج سادوسكي (الرئيس)

 ستيف كروكير
 إيريكا مان
 راي بلزاك

 بروس تونكين
 

  التنفيذي
 ستيف كروكر (الرئيس)

 فادي شحاده
 تشيرين شلبي
 بروس تونكين
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 4من  3صفحة 
 
 
 
 

  القسم المالي
 تشيرين شلبي (الرئيس)

 سباستيان باكولوت
 كريس ديسبين
 برونو النفين

 جورج سادوسكي
 مايك سيلبر

 
  للتحكم

 بروس تونكين (الرئيس)
 تشيرين شلبي
 كريس ديسبين

 أولجا مادروجا فورتي
 رام موهان (االتصال)

 راي بلزاك
 مايك سيلبر

 
  الجديدة gTLDلجنة برنامج 

 تشيرين شلبي (الرئيس)
 فادي شحاده

 كريس ديسبين
 هيثر درايدن (مسؤول االتصال)

 بيل غراهام
 برونو النفين

 أولجا مادروجا فورتي
 إيريكا مان

 غونزالو نافارو
 راي بلزاك

 جورج سادوسكي
 مايك سيلبر

 جون سونيون (مسؤول االتصال)
 كيو واي وو

  المخاطر
 (الرئيس)مايك سيلبير 

 ستيف كروكير
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 4من  4صفحة 
 
 
 
 

 بيل غراهام
 رام موهان (االتصال)

 غونزالو نافارو
 جون سونيون (مسؤول االتصال)

 سوزان وولف (االتصال)
 كيو واي وو 

 
  التحسينات الهيكلية

 راي بيلزاك (الرئيس)
 سباستيان باكولوت

 بيل غراهام
 وولف جانج كلينش شيتر

 كيو واي وو

 ICANNتثبيت موظفي  .د 
 

)، انتخاب فادي شحاده لمنصب الرئيس 2013.11.21.30بموجب القرار رقم (تقرر 
 والمدير التنفيذي.

 
)، انتخاب جون جيفري المستشار العام 2013.11.21.31تقرر بموجب القرار رقم (

 واألمين.
 

)، انتخاب تشافيير كالفيز المسؤول المالي 2013.11.21.32تقرر بموجب القرار رقم (
 األول.

 
انتخاب أكرم عطاهللا رئيًسا لشعبة  ،)2013.11.21.33وجب القرار رقم (تقرر بم

 النطاقات العالمية.
 

انتخاب سوزانا بينيت لمنصب المسؤول  ،)2013.11.21.34تقرر بموجب القرار رقم (
 التشغيلي األول.

 
انتخاب ديفيد أوليف لمنصب نائب رئيس  ،)2013.11.21.35تقرر بموجب القرار رقم (

 م تطوير السياسات.شعبة دع
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