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  انتخاب رئيس المجلس .1

  .للمجلس رئيسا كروكر ستيف انتخاب ،)2011.10.28.36( رقم القرار بموجب تقرر

  انتخاب نائب رئيس المجلس .2

  .المجلس لرئيس نائبا تونكين بروس انتخاب ،)2011.10.28.37( رقم القرار بموجب تقرر

  تعيين أعضاء لجان المجلس .3

  :التالية المجلس لجان عضوية إنشاء ،)2011.10.28.38( رقم القرار بموجب تقرر

  يقالتدق
  )ارئيسً ( مان اريكا
  غراھام بيل

  نافارو غونزالو
  فاسكويز جوديث

  التعويضات
  )ارئيسً ( راماراج. ر

  كروكر ستيف
  سادوسكي جورج
  تونكين بروس

  التنفيذي
  )ارئيسً ( كروكر ستيف
   بيكستروم رود
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   شلبي شيرين
   تونكين بروس

  التمويل
  )ارئيسً ( شلبي شيرين

   باكولت سيباستيان
  ديسبين كريس
  سادوسكي رججو

  الحكم
  )ارئيسً ( تونكين بروس
  شلبي شيرين
  غراھام بيل
  )االتصال( موھان رام
  بلزاك راي
  راماراج آر

  سيلبر مايك
  العالمية العالقات

  )ارئيسً ( نافارو غونزالو
  ديسبين كريس
  شابيل ال دي برتراند
  مان اريكا
  سادوسكي جورج

  وى وو كو
IANA 

  )ارئيسً ( وى وو كو
  غراھام بيل
  شابيل ال دي اندبرتر

  )االتصال( نارتن توماس
  )االتصال( وولف سوزان

  العامة المشاركة
  )ارئيسً ( باكولت سيباستيان
  ديسبين كريس
  )االتصال( نارتن توماس
  نافارو غونزالو
  سيلبر مايك
  وى وو كو
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  المخاطر
  )ارئيسً ( سيلبر مايك
  كروكر ستيف
   بلزاك راي
  راماراج آر

  )االتصال( أداءھا توماس
  تونكين وسبر

  فاسكويز جوديث
  )االتصال( وولف سوزان

  الھيكلية التحسينات
  )ارئيسً ( بلزاك راي

   باكولت سيباستيان
  شابيل ال دي برتراند
  )االتصال( أداءھا توماس
  فاسكويز جوديث

  

  ICANN المسئولين فيتأكيد  .4

 سالرئي منصب في بيكستروم رود انتخاب ،)2011.10.28.39( رقم القرار بموجب تقرر
  .التنفيذي والرئيس

  .للعمليات تنفيذيا رئيسا هللا عطا أكرم انتخاب ،)2011.10.28.40( رقم القرار بموجب تقرر

  .واألمين العام المستشار جيفري جون انتخاب ،)2011.10.28.41( رقم القرار بموجب تقرر

 للرئيس، أول نائب بريتز كورت انتخاب ،)2011.10.28.42( رقم القرار بموجب تقرر
  .المصلحة أصحاب وعالقات

 المدير منصب في كالفيز زافييه انتخاب ،)2011.10.28.43( رقم القرار بموجب تقرر
  .المالي

  شكر إلى الرعاةالتوجيه  .5

  : التاليين الرعاة يشكر أن المجلس يود

VeriSign، وSonatel Orange، و.ORG، و العامة، المنفعة سجلوAfilias Limited، 
 إنترنت مجلس ،siterو الصين، إنترنت شبكة معلومات مركزو ،Neustar، InterNetXو

CORE ،شركة و للسجالتGMO Registry, Inc.، وAFNIC، سجل خدماتو TANGO، 
 ،JSU RU-CENTERو ،ironDNSو ،DotConnectAfricaو األفريقي، السجلو
 ،Senecartoursو المجموعة، استشاراتو ،ICANNWikiو ،Iron Mountainو
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 NEXT حلولو ،La francophonieو ،NICSNو ،Lomentو ،TIGOو ،AfriNICو
  .العالمية

  دقاالفناألحداث وعمل فرق و الفوريين توجيه الشكر للصحفيين والمترجمين .6

 ICANN وموظفي الفنية والفرق الفوريين والمترجمين للصحفيين تقديره عن المجلس يعرب
  .تماعاالج سير تسھيل في جھود من بذلوه ما على

المقدمة  الرائعة للتسھيالت ميريديان الرئيس وموظفي إدارةتوجيه الشكر إلى  أيضا المجلس ويود
  .سيك واسماعيال مارياني، فريدريكو الطاھري، رشيد إلى خاص وشكر. الحدث ھذا لعقد

  توجيه الشكر للمضيفين المحليين .7

 والالسلكية السلكية التصاالتا ووزارة المحلي، المضيف لمنظم بالشكر يتقدم أن المجلس يود
) والسلطة التنظيمية MICOMTELTICواالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (

 ميمونة ندية السيدة إلى خاصال هشكر قدميو. دعمما قدموه من ) لARTPلالتصاالت والبريد (
  .سو وأداما المعلومات، وتكنولوجيا TIC مدير دياغني، ديوب

 السنغال، اتصاالت ووزير واد هللا عبد السنغال رئيس إلى الشكرب المجلس ويتوجه
  .االجتماع خالل ومشاركتھم دعمھم على يراسي،ج مصطفى

  

. ذلك أتيحما  متى الصلة ذي القرار بموجب اإلدارة مجلس بقرارات حيثية مسودة تقديم يتم: مالحظة(*
  .)المجلس اجتماع ضرمح مع اعليه الموافقة تمت حتى نھائية غير الحيثيات وتعتبر


