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تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق 
 (باإلنجلیزیة) من:
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 تعیین أعضاء لجان مجلس اإلدارة .ج 
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 جدول األعمال الرئیسي .1
 ICANNانتخاب رئیس مجلس إدارة  .أ 

 اختیار ستیف كروكر رئیًسا لمجلس اإلدارة. ،)2015.10.22.23تقرر بموجب القرار رقم (

 ICANN انتخاب نائب رئیس مجلس إدارة .ب 

 )، انتخاب شرین شلبي نائباً لرئیس مجلس اإلدارة.2015.10.22.24تقرر بموجب القرار رقم (

 تعیین أعضاء لجان مجلس اإلدارة .ج 

اإلدارة التالیة كما )، أن تكون عضویة لجان مجلس 2015.10.22.25تقرر بموجب القرار رقم (
 یلي:

 المراجعة والتدقیق
 إیریك مان (رئیس)

 ستیف كروكر
 أشا ھیمراجاني

 برونو النفین
 مایك سیلبر

 مكافأة
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 جورج سادوسكي (رئیًسا)
 ستیف كروكر
 كریس دیسبن

 إیریكا مان
 رام موھان (ممثل)

 بروس تونكین

 تنفیذیة
 ستیف كروكر (رئیًسا)

 شیرین شلبي
 فادي شحادة

 دیسبنكریس 
 بروس تونكین

 المالیات
 شرین شلبي (مساعد رئیس)

 أشا ھیمراجاني (مساعد رئیس)
 رون دا سیلفا
 كریس دیسبن

 ماركوس كیومر
 جورج سادوسكي

 الحوكمة
 كریس دیسبین (رئیًسا)

 رینالیا عبد الرحیم
 شیرین شلبي

 إیریكا مان
 مایك سیلبیر

 بروس تونكین
 سوزان وولف (ممثلًة)

 المخاطر
 موھان (ممثالً) (رئیًسا بالمشاركة)رام 

 مایك سیلبیر (رئیًسا بالمشاركة)
 رافایل "لیتو" ابارا
 جورج سادوسكي

 جون سوینین (ممثالً)
 سوزان وولف (ممثلًة)

 كو وي وو

 الفاعلیة التنظیمیة
 رینالیا عبد الرحیم (رئیس)

 ماركوس كیومر
 برونو النفین

 لویس فان دیر الن
 كو وي وو

 GACنفیذ توصیات مجلس إدارة مجموعة عمل ت .د 



)، أن تكون عضویة فریق عمل تنفیذ توصیات 2015.10.22.26تقرر بموجب القرار رقم (
 كما یلي: GACمجلس إدارة 

 ماركوس كیومر (رئیس مشارك)
 كریس دیسبن

 إیریكا مان
 رام موھان (ممثل)

 مایك سیلبر
 لویسویز فان دیر الن

 ICANN تثبیت موظفي .ه 

)، انتخاب فادي شحادة لمنصب الرئیس والمدیر 2015.10.22.27القرار رقم (تقرر بموجب 
 التنفیذي.

 )، انتخاب جون جیفري المستشار العام واألمین.2015.10.22.28تقرر بموجب القرار رقم (

 )، انتخاب خافییر كالفیز المسؤول المالي األول.2015.10.22.29تقرر بموجب القرار رقم (.

انتخاب أكرم عطا هللا رئیًسا لشعبة النطاقات  ،)2015.10.22.30ر رقم (تقرر بموجب القرا
 العالمیة.

انتخاب سوزانا بینیت لمنصب المسؤول  ،)2015.10.22.31تقرر بموجب القرار رقم (
 التشغیلي األول.

انتخاب دیفید أولیف لمنصب نائب رئیس أول  ،)2015.10.22.32تقرر بموجب القرار رقم (
 اسطنبول -اإلقلیمیة ICANNشعبة دعم تطویر السیاسات ومدیر عام، لمقرات 

انتخاب أشون رانجان لمنصب رئیس االبتكار  ،)2015.10.22.33تقرر بموجب القرار رقم (
 والمعلومات.

 


	القرارات المعتمدة | الاجتماع التنظيمي الخاص لمجلس إدارة ICANN
	1. جدول الأعمال الرئيسي
	أ. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
	ب. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
	ج. تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة
	المراجعة والتدقيق
	مكافأة
	تنفيذية
	الماليات
	الحوكمة
	المخاطر
	الفاعلية التنظيمية

	د. مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس إدارة GAC
	ه. تثبيت موظفي ICANN


