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رسالة من الرئيس

مجموعة أصحاب المصالح للمسجل هي منظمة الصوت 
والدفاع داخل ICANN للمسجلين وعمالئهم. تلعب 
مجموعة أصحاب المصالح للمسجل دورًا فعاالً في 
تطوير السياسات والعمليات األخرى بـ ICANN. إذا 

كنت مسجالً معتمدًا جديدًا، أو كنت مسجالً ولست عضوًا 
حاليًا بمجموعة أصحاب المصالح، أدعوك إلى النظر في 

االنضمام والمشاركة في األمور التي تؤثر على عملك. 

المزايا الرئيسية لعضو مجموعة أصحاب المصالح 
المسجل: 

تزويد جميع المسجلين بمنتدى لمناقشة القضايا 	 
والمشاركة في تطوير السياسات التي تعرض أفضل 

الممارسات في صناعة اسم النطاق. 

المساهمة بخبرات معينة في األسواق، والمناطق، 	 
واللغة، والتكنولوجيا للتأكد من أن RrSG تعبر عن 

مصالح جميع المسجلين.

االنضمام إلى بيئة تعاونية لتبادل المعرفة والحصول 	 
على المعلومات حول القضايا الرئيسية التي تؤثر 
على المسجلين ومسجلي بوابات إلكترونية أخرى.

 	 .ICANN التأكد من سماع صوتك في

التواصل مع كبار أصحاب المصالح من ذوي سنوات 	 
.ICANN الخبرة في الصناعة وفي

 
نرحب بمشاركتك وصوتك ونتمنى انضمامك لنا.

مع خالص الشكر،
الرئيس، مايكل نايلون
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مجموعة أصحاب المصالح للمسجل



مجموعة أصحاب المصالح للمسجل )RrSG( هي هيكل 
 )GNSO( رسمي داخل منظمة دعم األسماء العامة

ومجتمع ICANN الذي يمثل مصالح المسجلين 
المعتمدين من ICANN في جميع أنحاء العالم. ومنذ 

تشكيل ICANN، تعمل مجموعة أصحاب المصالح 
للمسجل بشكل أساسي في دعم الصوت والدفاع 

 RrSG نيابةً عن مصالح المسجلين وعمالئهم. تساهم
في تطوير السياسات، والدفاع عن القضايا، وإجراء 

المفاوضات مع ICANN نيابةً عن جميع المسجلين.  

نبذة عنا

الهدف من مجموعة أصحاب المصالح المسجل هو 
لتمثيل رؤى ومصالح مسجلي اسم النطاق داخل 

المنظمات الداعمة لـ ICANN وهيئات ICANN األخرى 
ذات الصلة في جميع األمور والقضايا المتعلقة بمسئوليتها 

.ICANN وذلك وفقًا للوائح

رسالتنا

المساهمة في تطوير السياسات التي تؤثر على 	 
أعمال المسجل الخاص بك.

التعاون مع نظراء المسجل الخاص بك.	 

التصويت ألعضاء لجنة RrSG التنفيذية.	 

التصويت لنظراء المسجل لتمثيل RrSG في 	 
GNSO ولجنة الترشيح.

مزايا العضو

جهات االتصال

 أمين الصندوق، بول غولدستون
paul@co.com

 السكرتيرة، دارسي ساوثويل
darcy.southwell@endurance.com

 غرايم بونتون، نائب الرئيس
gbunton@tucows.com

 الرئيس، مايكل نايلون
michele@blacknight.com

يساهم أعضاؤنا حاليًا في عدد من المشاريع. هناك عدد 
قليل من هذه المشاريع وهي:

نقل وظائف هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام 	 
)IANA(

تطوير برنامج اعتماد الخصوصية/الوكيل	 

إجراء مراجعات لسياسة النقل بين أمناء السجالت، 	 
األطراف )ج( و)د(

الجوالت الالحقة لـ gTLDs الجديدة	 

بيانات ومعايير وضع السياسات	 

تتاح المشاركة عن بُعد من خالل اجتماعات مرئية وعبر 
 الهاتف. تتاح تفاصيل االجتماع الكاملة على 

meetings.icann.org

اجتماعات ICANN العامة

األحداث الحالية

TBA الموقع

مراكش
10-5 مارس 2016

منتدى السياسة
30-27 يونيو 2016

سان خوان 
29 أكتوبر-4نوفمبر 2016

http://meetings.icann.org

