
 (AFRALOالمنظمة اإلقليمية لعموم إفريقيا )
 عضوية فردية غير منتسبة

------------------------------- 

 نموذج الطلب
------------------------------- 

 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………االسم: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………بلد اإلقامة: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………المهنة: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………عنوان البريد اإللكتروني: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… :فرقم )أرقام( الهات

 …………………………………………………………………………………………………….………… :)اختياري( تفاصيل اتصال أخرى

 ………………………….……………………………………………………………………………كيف تمثل مصالح المستخدمين النهائيين: 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

.......................................... 

 

  :)نعم / ال( أؤكد على ذلك

 ( ALSوم المجتمعات )لسُت عضًوا في أي هيكل معتمد تابع لعم .1

 البريدية  APRALOأنا مشترك في قائمة  .2

 AFRALOأنا مقيم بصفة دائمة في دولة داخل منطقة  .3

 أنا نشط في المجتمع المحلي لمستخدمي اإلنترنت النهائيين .4

 ICANN(/لوائح ALACالقواعد اإلجرائية في اللجنة االستشارية العامة )/AFRALOأوافق وألتزم باحترام المبادئ التشغيلية في  .5

 الداخلية

 

 أؤكد بأني على دراية بأن: إقرار: 

 عند انتفاء تحقيق أي من المعايير سالفة الذكر، سوف يتم إنهاء عضويتي غير المنتسبة  •

 ( لدى قبول طلبي  SoIيجب علّي إكمال بيان إبداء االهتمام ) •

    https://community.icann.org/x/jg8QAgالرجاء إكمال نموذج بيان إبداء االهتمام على اإلنترنت على 

 

برجاء تضمين إشارة إلى وسائط اجتماعية أو مدونات  :)إن وجدت( الخبرات الحالية أو السابقة في تمثيل مصالح مستخدمي اإلنترنت النهائيين

 أو صفحات ويب قد تمتلكها أو تديرها: 

 

  :)برجاء االختيار من القائمة التالية( ICANNأو المجتمع الشامل أو  AFRALOجوانب المصالح المحتملة داخل 

 و/أو الالئحة الداخلية  ICANN/PTIهيكل  •

 دةمعّرفات اإلنترنت الفري •

 األمن/االستقرار  •

 المصلحة العامة  •

 المساءلة  •

 WHOISبروتوكول  •

 TLDسياسة   •

 ccTLDسياسة  •

 حماية المستهلك  •

 اتفاقيات األطراف المتعاقدة  •

 حماية البيانات  •

 بناء القدرات  •

 التوعية •

 المشاركة  •

 أسماء النطاقات المدّولة والقبول العالمي  •

 الملكية الفكرية  •

https://community.icann.org/x/jg8QAg


 حوكمة اإلنترنت  •

 بنية اإلنترنت التحتية  •

 الشؤون القانونية/التنظيمية  •

 الجديدة  TLDنطاقات  •

 البيانات/الوصول المفتوح  •

 الخصوصية  •

 المراجعات/التحسين  •

 ……….…………………………………………………………………………………………………………أي نواحي أخرى: •

 

 …………………………………………………. التاريخ:

 

 توقيع مقدم الطلب 
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