ً
عضوا فرديًا غير منتسب في APRALO
كن
2017
االسم:
بلد اإلقامة:
المهنة:
البريد األلكتروني:
تفاصيل االتصال األخرى (اختياري):

يمكنني أن أؤكد ذلك:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أنا لست عضواً في هيكلية منظمة  At-Largeالمعتمدة ()ALS
أنا مشارك في قائمة  APRALOالبريدية
أنا مقيم دائم في دولة في منطقة APRALO
لدي منصب قيادي في منظمة دعم أخرى ( )SOأو لجنة استشارية ( )ACوأنا على علم بأنني لست مؤهالً
للحصول على منصب قيادي في APRALO
أدرك أنني لست مؤهالً تلقائيًا ألي تمويل لسفر أو أي نفقات أخرى من  ICANNأو APRALO
أدرك أنني عند عدم تلبية أي من المعايير المذكورة ،سيتم إنهاء عضويتي غير المنتسبين الخاصة بي
ليس لدي أي تضارب في المصالح على النحو المحدد وفق القواعد اإلجرائية لـ PRALOالقسم
.*27.5.2.7

رسالة بيان اإلهتمام
أقر بأنني سوف أكمل الموافقة على موافقة المستخدم ( SOIيرجى الضغط على خانة االختيار):
يرجى إكمال النموذج عبر اإلنترنت https://community.icann.org/x/jg8QAg

نعم أو








ال










إن الخبرة الحالية أو السابقة في تمثيل مصالح مستهلكي اإلنترنت أو المستخدمين النهائيين ،إن وجدت ،يرجى تضمين اإلشارة إلى أي من مواقع الشبكات
االجتماعية والمدونات وصفحات الويب التي قد تكون لديك أو تديرها:

مناطق الفائدة المحتملة ضمن  APRALOفي  AT-LARGEأو ( ICANNيرجى االختيار من القائمة أدناه):

 إمكانية الوصول
 المساءلة
 مساءلة ccTLD
 شبكات المجتمع
 حماية المستهلك
 اتفاقيات األطراف المتعاقدة
 حماية البيانات
 تطوير
DNS 
 التجارة اإللكترونية ،المدفوعات اإللكترونية
 التعليم
 المشاركة
 حرية التعبير
 استخدام مجاني للتشفير
 حقوق اإلنسان
IANA 
 مجلس إدارة /لوائح/هياكل ICANN
 أسماء النطاقات الدولية والقبول العالمي
 الملكية الفكرية

 إدارة اإلنترنت
 البنية التحتية لإلنترنت
 بروتوكول اإلنترنت
 القانونية/التنظيمية
 نطاقات  TLDالجديدة
 وسائل إعالم إجتماعية /جديدة
 الحيادية الصافية
 فتح البيانات /الوصول
 تقدم السياسة
 الخصوصية
 المصلحة العامة
 تعليقات /تحسينات
 األمن/االستقرار
WHOIS 
 أي شيء آخر____________________ :
توقيع مقدمي الطلبات

وثائق المرجعية:
* قواعد إجراءات  APRALOالحالية ،المعتمدة في مارس .2014
 27.5أعضاء غير منتسبين

 27.5.1هؤالء األعضاء هم األفراد غير المنتسبين ،بما في ذلك أي ممثلين معينين معتمدين من لجنة الترشيح ،إلى
 APRALOالتي تلبي المعايير التالية:
 27.5.2يجب على األعضاء غير المنتسبين:
 27.5.2.1المشاركة في قائمة ،APDiscuss
 27.5.2.2أن يكونوا من المقيمين الدائمين في إحدى الدول/األراضي التابعة إلقليم  APRALOوف ًقا لتعريف  ICANNلذلك اإلقليم؛
 27.5.2.3أال يكونوا أعضاء في  ALSالمعتمدة؛
 27.5.2.4من خالل "توثيق" استيفاء المعايير ومن ثم القدرة على المشاركة بالكامل في  APRALOكعضو فرد غير منتسب،
ً
تأكيدا لهذه المعايير إلى  At Largeبما يوضح كيفية استيفائك للمعايير المطلوبة مع اإلشارة أيضً ا إلى أن:
يجب أن تقدم
 27.5.2.5عند انتفاء تحقيق المعايير ،يتم إنهاء العضوية غير المنتسبة.
 27.5.2.6يتحمل جميع األعضاء غير المنتسبين (باعتبارهم مجموعة) المسئولية عن اختيار ممثل لهم (عند المطالبة بذلك من
حين آلخر أو المشاركة في الجمعية العمومية اإلقليمية)؛
 27.5.2.7وال يجب تعيين أو التعاقد مع هذا الممثل  ،أو من خالل أمين سجل معتمد من  ICANNأو على أساس المصلحة المالية في المقام األول.

