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راسلونا عبر البريد اإللكتروني للحصول على 
 مزيد من المعلومات أو المشاركة على:

membership@icannregistrars.org 

تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني للحصول 
 على مزيٍد من المعلومات:

www.icannregistrars.org

@RegistrarSG :تابعونا على

تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني للحصول 
على مزيد من المعلومات:

www.icannregistrars.org

خطاب من رئيس المجموعة شاركونا
الصوت  هي  السجالت  ألمناء  المصلحة  أصحاب  مجموعة 
 .ICANN والمجموعة المؤيدة ألمناء السجالت وعمالئهم ضمن
وتلعب مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت دوًرا فاعالً في 
عملية وضع السياسات وعمليات ICANN األخرى. فإذا كنت أمين 
في  عضًوا  لست  ولكنك  حالي  سجل  أمين  أو  حديًثا،  معتمد  سجل 
مجموعة أصحاب المصلحة، فإنني أشجعك على النظر في االنضمام 

والمشاركة في المسائل التي تؤثر في عملك.

ألمناء  المصلحة  أصحاب  مجموعة  لعضوية  الرئيسية  المزايا 
السجالت:

تتيح لجميع أمناء السجالت حضور منتدى من أجل مناقشة 	 
المشكالت والمشاركة في عملية وضع السياسات التي تسلط 

الضوء على أفضل الممارسات في مجال اسم النطاق.

واللغة 	  والمناطق  األسواق  في  معينة  بخبرات  المشاركة 
المصلحة  أصحاب  مجموعة  إظهار  لضمان  والتكنولوجيا 

ألمناء السجالت اهتمامات جميع أمناء السجالت.

والحصول 	  المعرفة  لتبادل  تعاونية  بيئة  إلى  االنضمام 
أمناء  على  تؤثر  التي  الرئيسية  القضايا  عن  معلومات  على 

السجالت والمسجلين.

 	.ICANN ضمان إسماع صوتك ورأيك في

التواصل مع كبار أمناء السجالت الذين يتمتعون بسنوات 	 
من الخبرة في ICANN وفي هذا المجال.

ونحن نرحب بمشاركتك ورأيك ونأمل ان تنضم إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
جرايم بونتون، الرئيس

راسلونا عبر البريد اإللكتروني للحصول على 
 مزيد من المعلومات أو المشاركة على:

membership@icannregistrars.org 
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يساهم أعضاؤنا في الوقت الحالي في
عدد من المشاريع. منها:

القواعد العامة لحماية البيانات لدى االتحاد األوروبي	 

تطوير برنامج اعتماد الخصوصية/الوكالة	 

خدمات دليل التسجيل	 

الجوالت المستقبلية لبرامج gTLD الجديدة	 

البيانات والقياسات لصنع السياسات	 

عملية وضع السياسات آلليات حماية الحقوق	 

نوفر إمكانية المشاركة عن بعد مع بث مباشر للصوت والفيديو. 
meetings.icann. تتوافر تفاصيل االجتماع الكاملة على

.org

اجتماعات ICANN العامة

تعد مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت )RrSG( الهيكل 
ومجتمع   )GNSO( العامة  األسماء  دعم  منظمة  ضمن  الرسمي 
قبل  من  المعتمدين  السجالت  أمناء  مصالح  يمثل  الذي   ICANN
أصحاب  مجموعة  لعبت  فقد  العالم.  أنحاء  جميع  في   ICANN
في  أساسياً  دوراً   ICANN تأسيس  منذ  السجالت  المصلحة ألمناء 
السجالت وعمالئهم.  أمناء  والدفاع عن مصالح  الرأي  التعبير عن 
وضع  في  السجالت  ألمناء  المصلحة  أصحاب  مجموعة  وتساهم 
بالنيابة   ICANN القضايا والمفاوضات مع  السياسات والدفاع عن 

عن جميع أمناء السجالت. 

نبذة عنا

السجالت  ألمناء  المصلحة  أصحاب  مجموعة  من  الغرض  يتمثل 
في تمثيل وجهات نظر واهتمامات أمناء سجالت اسم النطاق داخل 
إلى هيئات  ICANN باإلضافة  التابعة لمؤسسة  الداعمة  المنظمات 
ICANN األخرى المعنية في جميع المسائل والقضايا التي تتحمل 

مسئوليتها، وذلك بما يتفق مع لوائح ICANN الداخلية.

مهمتنا

المشاركة في عملية وضع السياسات التي تؤثر 	 
على أعمالك كأمين سجل.

التعاون مع أقرانك من أمناء السجالت.	 

التصويت ألعضاء لجنة RrSG التنفيذية.	 

التصويت ألقرانك من أمناء السجالت لتمثيل 	 
مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت ولجنة الترشيح.

مزايا األعضاء

جهات االتصال

 بين أندرسون، أمين الخزانة
ben.anderson@netnames.com

 كريستيان أورمين، سكرتير
kristian@larsendata.dk

 توبياس ساتلر، نائب الرئيس
sattler@united-domains.de

 جرايم بونتون، الرئيس
gbunton@tucows.com

األعمال الجارية
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