
دليل املبتدئني 

AT-Large للمشاركة في



مقدمة

مرحًبا بكم في AT-Large، مجتمع مستخدمي اإلنترنت الفرديني التابع لشركة  اإلنترنت لألسماء واألرقام اخملصصة (ICANN). لقد مت تصميم 

.ICANN وفي العملية الشاملة لوضع سياسة AT-Large دليل املبتدئني ليوفر لك األدوات واملوارد التي حتتاجها لتصبح مشاركًا فعاالً في مجتمع



1

جدول احملتويات

2 ........................................................................................................................... هل ميكن أن يؤثر صوتي في سياسة ICANN؟

قاطنلا مسا رابتخا تاءاسإ ىلع AT-Large عمتجم ءاضق............................................................................................................................................. 2

3 ............................................................................................................................................................ ماذا تعني ICANN؟

ICANN يف نيددعتملا ةحلصملا باحصأ جذومن........................................................................................................................................................... 3

ماذا تعني At-Large؟......................................................................................................................................................... 4

4 ................................................................................................................................................................................................... ؟AT-Large خيرات وه ام

4 .........................................................................................................................................................................................  ؟At-Large ميظنت متي فيك

6 .......................................................................................................................................................................................... ةيراشتسالا At-Large ةنجل

At-Large ولوؤسم.......................................................................................................................................................................................................... 6

؟اهرايتخا متي فيكو ،تانييعتلاو ةلدابتملا تاقالعلاو نولوؤسملا اهلمحتي يتلا تايلوؤسملا يه ام........................................................................ 6

ما الذي تفعله اللجان الفرعية ومجموعات العمل؟.................................................................................................................. 7

7 .................................................................................................................................................................. ةمئادلا لمعلا تاعومجمو ةيعرفلا ناجللا

كيف ميكنني املشاركة في مجتمع At-Large؟........................................................................................................................ 8

9 ...................................................................................................................... ؟نيعوطتملل تقولاب ةصاخ تابلطتم وأ ةكراشملل ىندأ دح كانه له

؟At-Large ةمظنم اهيلع زكرت يتلا ةسايسلا تالاجم يه ام...................................................................................................................................... 9

9 ................................................................................................................................................................. ديدجلا gTLD قاطن بلط مدقم معد جمانرب

9 ............................................................................................................................................................................... تالجسلا ءانمأ نيب لقنلا ةسايس

 J .................................................................................................................................................................. ةيحالصلا ءاهتنا دعب قاطنلا مسا دادرتسا

J .................................................................................................ةمظنم زكرت اذامل At-Large ؟(اهتسايس/اهرهوج سكعب) ردقلا اذهب ام ةيلمع ىلع

J ...................................................................................................................................................... ؟اهؤادأ ICANN لمع قيرفب طونملا ةفيظولا يه ام

K ...............................................................................................................................................................................؟ةلئسألا حرطل لصتا نأ بجي نمب

K ..................................................................................................عمتجم يف ةكراشملا يف يتدعاسم اهنكمي يتلا ةينقتلا تاودألا يه ام At-Large؟

N ........................................................................................................................................................................... املراجع 

O .............................................................................................................................................................................مسرد



2

هل ميكن أن يؤثر صوتي في سياسة ICANN؟

ويريد   .ICANN السياسات في به عند وضع  يُعتد  لديك صوت  لإلنترنت،  فردي  كمستخدم  أنت،  بالطبع. 

مجتمع ICANN سماع املزيد منك. 

في ICANN، ستعرف الكثير عن عمليتنا االرتقائية القائمة على اإلجماع بني أصحاب املصلحة املتعددين. 

وهذا يعني أن كل فرد يشارك في هذه العملية ميكنه اإلدالء بصوته ويجد من يستمع له. فكل وجهة نظر 

تتم إضافتها إلى مجتمع ICANN جتعل قراراتنا أكثر فاعلية. 

ميكن مالحظة األمثلة اجليدة على قيام مجتمع AT-Large باستخدام هذه العملية االرتقائية القائمة على 

اإلجماع للتأثير في سياسة ICANN في حالة "اختبار اسم النطاق". فقد لعب AT-Large دورًا مهًما 

في وقف املمارسة املسيئة لإلنترنت.

   دراسة احلالة: 

قضاء مجتمع AT-Large على إساءات اختبار اسم النطاق
لعب أعضاء مجتمع AT-Large دورًا فعاالً في إنهاء املمارسة املسيئة الختبار اسم النطاق من خالل 
مراجعة  بإجراء   ICANN لشركة التابعة   )GNSO( العامة األسماء  دعم  منظمة  لقيام  تأييدهم 

رسمية للمشكلة.

يتم إجراء اختبار النطاق عندما يقوم كياٍن ما بتسجيل اسم نطاق ثم اختباره ملعرفة ما إذا كان االسم 
يتمتع بحركة كافية لتوفير عائًدا أكثر من رسوم التسجيل السنوي )عادةً يتم ذلك من خالل اإلعالنات 
القائمة على الدفع مقابل النقر(. فإذا كان االسم مربًحا، يتم االحتفاظ به. وإذا لم يكن كذلك، يقوم 
املسّجل بإرجاع النطاق بدون تكاليف خالل ما يُعرف باسم "إضافة فترة سماح" أو AGP. تنص AGP على 
أنك إذا قمت بتسجيل نطاٍق ما عن طريق اخلطأ، ميكنك إرجاع النطاف خالل خمسة أيام ولن تتحمل أي رسوم.

قام املسجلون عدميو الضمير بتسجيل املاليني من أسماء النطاقات، 
واستخدامها لبضعة أيام، ثم قاموا بإرجاعها وتسجيل ماليني 

أخرى. حيث ميكنهم الربح من اإلعالنات القائمة على النقر 
مقابل الدفع بدون نطاقاتهم، على نفقة السجالت.

بالنظر إلى املمارسات املسيئة احملتملة، عملت مجموعة 
من أعضاء مجتمع AT-Large الفردي على احلصول على 

 ،)ALAC( االستشارية   AT-Large جلنة  من  الدعم 
وهي هيئة قيادة اجملتمع، ملعارضة اختبار النطاق. ففي 
رسمية  مراجعة  إجراء   ALAC طلبت   ،2007 مايو 
 ICANN وشركة ،GNSO للممارسة من ِقبل مجلس
التي تشرف على وضع السياسة نيابًة عن نطاقات 

 .)gTLD( املستوى األعلى العامة
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ملاذا كان يعد استخدام إضافة فترة السماحة مشكلة؟
الواقع  في  إنه  إال   - بالفعل  مأخوذ  بأنه  تسجيله  أردت  الذي  النطاق  اسم  يظهر  قد  للمسجلني:  بالنسبة 
الشهر.  في  باملاليني  تقدر  والتي  الزائدة،  التعامل  تكاليف  استعادة  ميكن  ال  للسجالت:  بالنسبة  ذلك.  غير 
بالنسبة ملستخدمي اإلنترنت الفرديني: ميكن أن يتحرك األشخاص الذين يجرون اختبار النطاق بسرعة أكبر مما ميكن أن تواكبها 
السلطات، وبذلك ميلؤون املواقع بالبرامج اخلبيثة؛ واستخدامها في احلمالت املزعجة وتزييف العالمات التجارية القومية. 
بالنسبة لإلنترنت بأكمله: فقد أضاف اختبار النطاق تعقيًدا واضطرابًا وارتباكًا وتقلًبا، حيث ساهم كل ذلك  في عدم 

االستقرار. 

قامت مجموعة تقصي احلقائق بالتحقيق في املسألة على نطاق واسع وبتوجيه من مجلس GNSO، باإلضافة إلى أكثر 
من 200 شخص يساهمون في هذا البحث. وقد أوضحت اجملموعة أن اختبار النطاق كان ميثل تهديًدا حقيقًيا ومتزايًدا، 
وأن استغالل فترة السماح اإلضافية كانت املادة املسببة لذلك. وكانت النتيجة أن أرسل مجلس GNSO مجموعة من 

التوصيات إلى مجلس إدارة ICANN، الذي قام بوضع سياسة جديدة خاصة باختبار النطاق في يونيو 2008.

قامت السياسة اجلديدة بتعديل فترة AGP حتى ميكنك استعادة 10 باملائة فقط من النطاقات التي سجلت بها في 
شهر واحد أو 50 اسم نطاق بشكل عام، أيهما أكثر. حيث كانت هذه السياسة اجلديدة تعتمد على أمناء السجالت 

 .ICANN والسجالت املعتمدة من

عند قياس اختبار النطاق مرة أخرى في أبريل 2009، وُجد أنه تقلص بنسبة 99.7 باملائة. احتفظ مجتمع ICANN بفترة 
 ،AT-Large للعمالء الشرعيني الذين يحتاجونها، بينما أنهى احلافز املالي الستغاللها. مبجرد البدء بأصوات قليلة من AGP

جنح اجملتمع في إنهاء اختبار النطاق.

ماذا تعني ICANN؟
ICANN هي مؤسسة غير هادفة للربح وذات منفعة عامة تأسست في عام 1998. يقوم فريق العمل بها باملساعدة في تنظيم 
أصوات املتطوعني من جميع أنحاء العالم املهتمني باحلفاظ على اإلنترنت آمنًا ومستقرًا وقابالً للتشغيل. وتشجع ICANN على 

املنافسة وتساعد في تطوير سياسة اإلنترنت.

على وجه التحديد، ما تقوم ICANN به هو تنسيق نظام أسماء النطاقات )DNS( العاملي لإلنترنت - وهو نظام العناوين الفريدة 
)على هيئة أسماء وأرقام( التي تُستخدم للوصول إلى كل جهاز كمبيوتر على شبكة اإلنترنت. ويُعد نظام DNS جزًءا حيويًا من 
البنية التحتية لإلنترنت، حيث ال ميكن تشغيل اإلنترنت بدونه. تلعب ICANN دورًا مهًما في توسيع نطاق اإلنترنت وتطويره من 

.DNS خالل تنسيقها لنظام

ما ال تقوم به ICANN هو السيطرة على محتوى شبكة اإلنترنت. فال ميكنها إيقاف رسائل البريد املزعج، كما أنها ال تتعامل 
مع إمكانية الوصول إلى اإلنترنت. 

ICANN منوذج أصحاب املصلحة املتعددين في
يشغل ما يعرف باسم "منوذج أصحاب املصلحة املتعددين" أهمية كبيرة في عملية وضع السياسات داخل ICANN. هذا النموذج 
الالمركزي في اإلدارة يضع املواطنني، والصناعة، واحلكومة في مرتبة متساوية. وعلى النقيض من مناذج اإلدارة التقليدية التي تعتمد 
على أسلوب اإلدارة السلطوية الذي تتخذ فيه احلكومات منفردة القرارات املتعلقة بالسياسات، يتيح أسلوب أصحاب املصلحة 
املتعددين املتبع في ICANN وضع السياسات االرتقائية باإلجماع. فالفكرة هنا هي أن إدارة اإلنترنت ينبغي أن حتاكي بنية اإلنترنت 

نفسه؛ بحيث تكون منفتحة وال تعرف قيودًا. 

في شركة ICANN، يؤكد هذا النموذج على أصوات مجموعة كبيرة من اجملتمعات أصحاب املصلحة. وتتضمن هذه اجملتمعات 
)على سبيل املثال ال احلصر(:

منظمة دعم العنوان (ASO)، ومتثل سجالت اإلنترنت اإلقليمية؛ ■■

منظمة دعم أسماء رمز البلد (ccNSO)، ومتثل سجالت نطاق املستوى األعلى لرمز البلد (ccTLD)؛■■

منظمة دعم األسماء العامة (GNSO)، ومتثل سجالت نطاق املستوى األعلى العام (gTLD)، أمناء سجالت gTLD، دوائر مصالح ■■

امللكية الفكرية، مزودي خدمة اإلنترنت (ISP)، األعمال واملصالح غير التجارية احملددة؛

ALAC هو الكيان التنظيمي األساسي لإلدالء بالصوت واالهتمام باملستخدم الفردي لإلنترنت في عمليات ICANN؛ و■■

اللجنة االستشارية احلكومية (GAC)، ومتثل احلكومات الوطنية.■■

يضمن منوذج أصحاب املصلحة املتعددين في ICANN أن يُعتد بصوت كل فرد يستخدم اإلنترنت لإلدالء برأيه في كيفية إدارتها. 
وكما هو موضح أعاله، هناك عدد كبير من أصحاب املصلحة، مبا في ذلك احلكومات والسجالت وأمناء السجالت ومزودو خدمة 

اإلنترنت واملستخدمون الفرديون لإلنترنت واألعمال.
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ماذا تعني AT-LARGE؟
 .ICANN هو الكيان التنظيمي األساسي لإلدالء بالصوت واالهتمام باملستخدم الفردي لإلنترنت في عمليات ALAC

ما هو تاريخ AT-Large؟
مت إنشاء جلنة ALAC في عام 2002 إلتاحة الفرصة ملستخدمي اإلنترنت الفعالني من األفراد من مختلف دول العالم للمشاركة 
في ICANN. فقد متت دراسة بنيتها من خالل مجموعة مساعدة اللجنة االستشارية في AT-Large، مما أدى إلى تقدمي االقتراح 

.ICANN الذي متت املوافقة عليه الحًقا بواسطة مجلس إدارة

لالنتقال  من خالل وضع خطة  مؤقتة،   ALAC لتشكيل جلنة أفراد  بتعيني عشرة   ICANN إدارة قام مجلس  في مارس 2003، 
إلى جلنة مكونة من أعضاء مت حتديدهم بواسطة خمس منظمات من منظمات AT-Large  اإلقليمية وفًقا للموقع اجلغرافي 
)RALO(. حيث حتدد منظمات RALO من 10 إلى 15 عضًوا بلجنة ALAC، ويتم تعيني خمسة آخرين بواسطة جلنة الترشيح 
 ALAC املؤقتة من ِقبل ممثلني منتخبني وأصبحت جلنة ALAC في يونيو 2007، مت استبدال العضو األخير بلجنة .)NomCom(

املؤقتة جلنة ALAC الكاملة.

أول ALS مت اعتمادها في عام 2003 كانت Società Internet، مجتمع اإلنترنت في إيطاليا. وبحلول نهاية عام 2007، كان هناك 
100 مشارك معتمد في ALS. وفي عام 2012، وصل العدد اإلجمالي إلى 138.

في أكتوبر 2010، قام مجلس إدارة ICANN مبراجعة لوائح املنظمة الداخلية إلتاحة الفرصة جملتمع AT-Large لتحديد عضًوا 
يدلي بصوته من مجلس إدارة مديري ICANN. وقد مت حتديد السيد سباستيان باتشوليت وتولى منصبه في مجلس اإلدارة في 

ديسمبر 2010.

مع مرور الوقت، عملت جلنة ALAC على زيادة عدد بيانات السياسة اخلاصة بها وجودتها حول القضايا التي تتم مناقشتها داخل 
مجتمع ICANN. في عام 2011، قدمت جلنة ALAC 40 بيانًا خاًصا بالسياسة، بزيادة 60 باملائة أكثر من البيانات اخلمسة والعشرين 

التي مت تقدميها في عام 2010. وفي عام 2009، قدمت جلنة ALAC تسعة بيانات خاصة بالسياسة.

كيف يتم تنظيم At-Large؟ 
يتميز مجتمع At-Large ببنية ارتقائية مرتبة في طبقات. 

يوجد على مستوى القاعدة األساسية أكثر من 135 بنية من بنى )At-Large )ALS. وتتوزع هذه املنظمات احمللية التي تضم 
أعضاء At-Large في مناطق متفرقة من العالم. والهدف النهائي هو وجود بنية ALS واحدة على األقل في كل بلد. عادةً، ينضم 

املستخدم الفردي لإلنترنت إلى At-Large من خالل االنضمام إلى إحدى بنى ALS في املنطقة احمللية. 

منوذج 

أصحاب املصلحة املتعددين

هل تريد املزيد من املعلومات؟

نشرت شبكة اإلنترنت واجملتمع 
الفتراضي ورقة مناقشة عن وضع 

سياسة اإلنترنت في سبتمبر 2011، 
والتي تختبر منوذج أصحاب املصلحة 

املتعددين للحكم من عدة زوايا. 
ميكنك تنزيل نسخة من الورقة هنا:

حوار اإلنترنت ألصحاب املصلحة 
املتعددين )MIND(، رقم تسلسل 

ورقة النقاش االفتراضية 1 
http:// :2 سياسة اإلنترنت رقم

en.collaboratory.de/
publications/discussion_

papers

At- Large
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RIPE NCC

N O N - V
O T

I N
G

M
O

M
BE

RS

منوذج أصحاب املصلحة 
ICANN املتعددين في
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.Google املصدر: خرائط  https://community.icann.org/display/atlarge/Current+ALSes

يتم تنظيم بنى ALS حسب املنطقة إلى خمس منظمات من منظمات At-Large اإلقليمية )RALO(. فيما يلي سرد ملنظمات 
RALO اخلمسة:

منظمة At-Large اإلقليمية بأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي ■■
(LACRALO)

■■(NARALO) اإلقليمية بأمريكا الشمالية At-large منظمة

■■(AFRALO) اإلقليمية اإلفريقية At-Large منظمة

منظمة At-Large اإلقليمية بآسيا وجزر احمليط الهادئ ■■
(APRALO)

■■(EURALO) اإلقليمية األوروبية At-Large منظمة

 ICANN أداؤها في إطالع مجتمع مستخدمي اإلنترنت في املناطق التي ينتمون إليها بأنشطة RALO تتمثل املهمة املنوط مبنظمات
عبر التواصل العام وتوزيع املعلومات واملعرفة. نظرًا للمنتدى الرئيسي ونقطة التنسيق مبنطقتهم، يجب أن تتكون كل منظمة 
من منظمات RALO من ثالث بنى ALS على األقل من بلدين مختلفني. تعتبر كل منظمة من منظمات RALO هيئة مستقلة 

وتتم إدارتها طبًقا لوثائقها التنظيمية، مبا في ذلك مذكرة التفاهم. 

بينما تقوم كل منظمة من منظمات RALO بانتخاب رئيًسا وسكرتير لها، فإن لكلٍّ منها متطلبات خاصة لتولي املناصب. كما 
تقوم بعض منظمات RALO بانتخاب نائب رئيس. 

باإلضافة إلى أعضاء بنى ALS، يجب أن تتمتع منظمات RALO إما ببند يتيح األعضاء الفرديني أو أنهم يعملون على وضع هذه البنود. 

منوذج 

أصحاب املصلحة املتعددين

هل تريد املزيد من املعلومات؟

نشرت شبكة اإلنترنت واجملتمع 
الفتراضي ورقة مناقشة عن وضع 

سياسة اإلنترنت في سبتمبر 2011، 
والتي تختبر منوذج أصحاب املصلحة 

املتعددين للحكم من عدة زوايا. 
ميكنك تنزيل نسخة من الورقة هنا:

حوار اإلنترنت ألصحاب املصلحة 
املتعددين )MIND(، رقم تسلسل 

ورقة النقاش االفتراضية 1 
http:// :2 سياسة اإلنترنت رقم

en.collaboratory.de/
publications/discussion_

papers

AT-LARGE بودكاست

هل تريد املزيد من املعلومات؟

استمع إلى البودكاست هذا، حيث 
يتحدث رئيس جلنة ALAC الدكتور 
أوليفيير كريبني ليبلوند مع مدير 

ICANN للتواصل مع سكوت 
بينسون حول ما تقوم بها منظمة 

At-Large. يستغرق البودكاست 
حوالي 20 دقيقة فقط ويقدم 

معلومات أساسية حول من ميثله 
At-Large. إذا كنت تفضل القراءة 

على االستماع، فسوف جتد النص في 
http://www.icann. .نفس املوقع

org/en/learning/podcasts.
htm

ICANN التابعة ملنظمة At-Large اخملطط البياني ملنظمة
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جلنة At-Large االستشارية
جلنة At-Large االستشارية )ALAC( هي كيان تنظيمي أساسي داخل ICANN للمستخدمني الفرديني لإلنترنت. ويتلخص دور 
ALAC في دراسة أنشطة ICANN وتقدمي املشورة بشأنها طاملا كانت متعلقة مبصالح املستخدمني الفرديني لإلنترنت. ويتضمن 
هذا السياسات املوضوعة من خالل منظمات الدعم التابعة ملنظمة ICANN، فضالً عن العديد من القضايا األخرى التي تتناسب 
ـ تقوم بتنسيق بعض  ـ التي تعلب دورًا مهًما في آليات املُساءلة في ICANNـ  معها مساهمات اجملتمع ومشورته. كما أن ALACـ 

التواصل بني ICANN واملستخدمني الفرديني لإلنترنت.

وفًقا للوائح ICANN الداخلية، تتشكل جلنة ALAC املكونة من 15 عضًوا إجماالً من عضوين تختارهما كل منظمة من منظمات 
At-Large اإلقليمية ليصبح العدد اإلجمالي عشرة ممثلني يتم انتخابهم مباشرةً وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من خالل جلنة 
الترشيح. ومن بني األعضاء اخلمسة الذين تختارهم جلنة الترشيح مواطن واحد من بلد واحد من كل منطقة من املناطق اجلغرافية 

اخلمس.

At-Large مسؤولو
تقوم كل جلنة من جلان At-Large االستشارية الواردة بانتخاب رئيسها، ونائبني للرئيس ومقرر للعمل كمسؤولني باللجنة. ويعمل 
هؤالء املسؤولون األربعة وعضو جلنة ALAC اخلامس من منطقة ICANN التي لم يتم متثيلها من ِقبل األربعة املذكورين آنًفا، على 

تشكيل جلنة تنفيذية للجنة ALAC. ويعمل كل مسؤول ملدة عام واحد. 

ما هي املسؤوليات التي يتحملها املسؤولون والعالقات املتبادلة والتعيينات، وكيف يتم 
اختيارها؟

ICANN عضو التصويت، مجلس إدارة املديرين في
 .ICANN عضو التصويت األول واخملتار لديها من مجلس إدارة مديري At-Large مجتمع/ALAC في عام 2010، انتخبت كٌل من
حيث يعمل مجلس إدارة ICANN ملدة ثالثة أعوام، ومن املقرر حضورهم االجتماعات، واملشاركة فيها، واملؤمترات الهاتفية وتراجعات 

مجلس اإلدارة واللجان. كما أنهم يعملون مع أعضاء آخرين مبجلس اإلدارة بالكامل لوضع سياسات لنظام اسم نطاق اإلنترنت. 

اختيار: يتم اختيار عضو مجلس إدارة ICANN عبر تصويت أعضاء ALAC اخلمسة عشر ورؤساء RALO اخلمسة. ميكنك العثور 
على مزيٍد من املعلومات حول العملية هنا:

 https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process

ALAC رئيس
مهمة رئيس جلنة ALAC ومسؤولياته هي:

رئاسة اجتماعات اللجنة.■■

حتضير جدول أعمال االجتماعات وعرضه.■■

التواصل مع موظفي ICANN من أجل املسائل اإلدارية ■■
والتنظيمية.

متثيل اللجنة من خالل االتصال الكتابي، في املنتدى ■■
العام وفي اجملتمعات التي ليس لديها تعيني معني.

الدعوة للتصويت على مسائل مختلفة، وضمان توافر ■■
الوثائق املناسبة للتصويت.

تأكيد إعداد اجلدول الزمني واملوعد النهائي لعمل اللجنة ■■
واإليفاء بها.

التحقق من احترام أدنى متطلبات املشاركة، وقواعد ■■
اإلجراءات، اللوائح الداخلية والقواعد املطبقة على اللجنة.

مراقبة النفقات املالية وموقف امليزانية.■■

اختيار: االنتخاب بواسطة جلنة At-Large االستشارية الواردة.

ALAC نواب رئيس
تكمن مهمة نائب رئيس جلنة ALAC ومسؤوليته في أداء وظائف الرئيس، بطلب من الرئيس، في حالة تعذره القيام بذلك.

اختيار: االنتخاب بواسطة جلنة At-Large االستشارية الواردة.

ALAC مقرر
املقرر هو املسؤول في جلنة ALAC -مبساعدة موظفي At-Large- من تسجيل حتركات للجنة وتقدمي املشورة لها حول بيانات جلنة 

ALAC املمكنة فيما يتعلق بفترات التعليق املفتوحة من ICANN عن قضايا سياسة اإلنترنت.

اختيار: االنتخاب بواسطة جلنة At-Large االستشارية الواردة.

ALAC العالقات املتبادلة في جلنة
متثل العالقات املتبادلة مجتمع At-Large داخل منظمات التعاون في ICANN، واللجنة االستشارية وكيانات أخرى. بالنسبة 
للعالقات املتبادلة، فهي تعمل نيابًة عن مجتمع At-Large من خالل املشاركة في األنشطة واالجتماعات اخلاصة بهذه الكيانات 
والعمل لصالح اللجنة بأكملها. فمن املتوقع أن يعملوا للتغلب على اخلالفات وبناء توافق اآلراء، لكن مع التعرف أيًضا على اخلالفات 

ومتكني مشاركة اآلراء اخملتلفة. في هذه القدرة، من املتوقع أن يضعوا اآلراء اإلجماعية اخلاصة بلجنة ALAC أمام آرائهم.

املراجعة  بفرق  وكأعضاء   ،ICANN من  )NomCom( الترشيح العمل كمفوضي جلنة  أيًضا   At-Large يُطَلب من أعضاء قد 
وكمسؤولني إقليميني، بصفته رئيس منظمة RALO أو نائب الرئيس أو سكرتيرًا.

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process
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فيما. فيما. فيما ALAC فريق املراجعة من ِقبل جلنة وأعضاء NomCom ومفوضي يتم تعيني العالقات املتبادلة، في معظم احلاالت، :اختيار:اختيار:
وقد تنظر في جتاهد لتوزيع التعيينات على املستوى اإلقليمي، ALAC فإن جلنة ،NomCom في جلنة At-Large يتعلق مبفوضي
،ICANN في( في( في SSAC( باللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ALAC في حالة تبادل العالقات اخلاصة في جلنة. في حالة تبادل العالقات اخلاصة في جلنة. في حالة تبادل العالقات اخلاصة في جلنة التوصيات من املناطق
حيث تقوم هذه اللجنة فيما بعد بتقدمي. حيث تقوم هذه اللجنة فيما بعد بتقدمي. حيث تقوم هذه اللجنة فيما بعد بتقدمي SSAC بتقدمي املرشحني للنظر في أمرهم من ِقبل جلنة العضوية في ALAC تقوم جلنة
على الفور في املشاركة ميكنه البدء الكاملة. في حالة قبول املرشح، SSAC املتبادلة في جلنة ALAC توصيات لتعيني عالقات
إلى كون عالقة التبادل في جلنة ويرجع هذا اإلجراء. ويرجع هذا اإلجراء. ويرجع هذا اإلجراء بتعيينه الرسمي ICANN بصفته ضيًفا مدعًوا باللجنة حتى يقوم مجلس إدارة

املتبادلة في جلنة
بصفته ضيًفا مدعًوا باللجنة حتى يقوم مجلس إدارة

املتبادلة في جلنة

رسمًيا. SSAC جلنة بتعيني جميع أعضاء ICANN ويجب أن يقوم مجلس إدارة SSAC بلجنة عضًوا كامالً
بصفته ضيًفا مدعًوا باللجنة حتى يقوم مجلس إدارة

عضًوا كامالً
بصفته ضيًفا مدعًوا باللجنة حتى يقوم مجلس إدارة

SSAC مع جلنة ALAC

.RALO ونواب الرئيس وأفراد السكرتارية بواسطة منظمات ،RALO منظمة مثل رؤساء يتم انتخاب املسؤولني اإلقليميني،

ما الذي تفعله اللجان الفرعية ومجموعات العمل؟
 .ICANN جزًءا مهًما من تطوير سياسة( جزًءا مهًما من تطوير سياسة( جزًءا مهًما من تطوير سياسة WG( تعد اللجان الفرعية ومجموعات العمل

إلى منظمات دعم ينتمون  تتألف من أعضاء وكذلك مجموعات عمل أخرى  At-Large وهناك مجموعات عمل داخل مجتمع
At-Large. اللغة فال ينبغي أن تكون عضًوا مبجتمع وجلان استشارية مختلفة. وتكون مجموعات العمل مفتوحة ألي شخص،
املستخدمة للعمل في مجموعات العمل هي اإلجنليزية مع توفر الترجمة الفورية في حالة وجود ثالثة طلبات أو أكثر للغة محددة. 

نظرًا لطبيعة. نظرًا لطبيعة. نظرًا لطبيعة أهمها تناول مشروعات محددة أو حتقيق أهداف محددة لعدة أهداف، At-large ميكن إعداد مجموعات العمل داخل
تتميز اللجنة الفرعية بشكل أساسي. تتميز اللجنة الفرعية بشكل أساسي. تتميز اللجنة الفرعية بشكل أساسي ً" بدالًمن ذلك ً" بدال بدال أو" أو" أو "فرقة عمل قد يتم اإلشارة إليها بأنها "جلنة فرعية مجموعة العمل احملددة،
عن التمويل وامليزانية( تتطلب ALAC في حالة إقامة جلنة فرعية للجنة مبهمة مستمرة )كالطلب املستمر للتمويل ومراقبته،

يُطلب من فرقة العمل اإلجناز قبل املوعد النهائي بفترة قصيرة نسبًيا. وتصويتها. عادةً ALAC حترك جلنة

كما تقوم. كما تقوم. كما تقوم عددًا من مجموعات العمل واللجان الفرعية الدائمة للعمل على القضايا الدائمة أو طويلة األمد ALAC أنشأت جلنة
أيًضا بتشكيل مجموعات عمل متخصصة حسب احلاجة. RALO ومنظمات ALAC جلنة

اللجان الفرعية ومجموعات العمل الدائمة
حول التمويل وامليزانية ALAC اللجنة الفرعية للجنة

اخلمس. RALO ومراجعة الطلبات املالية واعتمادها من منظمات At-Large لتطوير ميزانية التشغيل السنوي جملتمع

التحديات املستقبلية التي تواجهها مجموعة العمل
تركز. تركز. تركز وتقدمي التوصيات ،At-Large ومجتمع ICANN الكتشاف القضايا ذات التأثير املستقبلي احملتمل على شبكة اإلنترنت العاملية،

وحتديد املسجل ومساءلته. At-Large مجموعة العمل على موضوعني رئيسيني: زيادة فعالية مجتمع

مجموعة العمل اخلاصة بسياسة اسم النطاق الدولي
حول سياسات اسم النطاق الدولي. ICANN في تقدمي النصيحة جمللس إدارة ALAC لتمثيل مصالح املستخدمني ودعم جلنة

اجلديدة gTLD مجموعة عمل خاصة بنطاقات
اجلديد. gTLD إلتباع التطورات املتعلقة ببرنامج

مجموعة عمل خاصة بحقوق املسجلني ومسؤولياتهم
باتخاذ At-Large وتوصي مجتمع ،)ICANNالسجالت و ملراجعة نطاق اتفاقية اعتماد أمني السجل بأكمله )العقد املبرم بني أمناء

خطوات حاسمة فيما يتعلق بحقوق املسجل ومسؤولياته.

مجموعة عمل خاصة باملشكالت التقنية
ومناقشتها. إلتباع املشكالت التقنية املتعلقة بأمن نظام اسم النطاق وسالمته واستقراره،

Whois مجموعة عمل خاصة بسياسة
وجهات االتصال اخلاصة النطاقات املسجلة، مستودع البيانات الذي يحتوي على أسماء ،Whois إلتباع املشكالت املتعلقة بسياسة

باملسجل وغيرها من املعلومات احلساسة.
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AT-LARGE مجموعات العمل احلالية واملتخصصة مبجتمع

مجموعة العمل املتخصصة في قواعد إجراءات At-Large )سيبدأ في أوائل عام 2012(
.At-Large كجزء من مشروع حتسينات مجتمع ALAC ملراجعة وحتديث قواعد إجراءات جلنة

مجموعة العمل املتخصصة في مقاييس At-Large )سيبدأ في أوائل عام 2012(
.ALAC لوضع مجموعة من املقاييس التي سيتم تصميمها وتقييم أداء أعضاء جلنة

At-Large قوة العمل اخلاصة بتنفيذ حتسينات
.At-Large في مجتمع ALS ومشاركة بنى ICANN في ALAC/At-Large ملراجعة كلٍّ من مشاركة

At-Large مجتمع/ccNSO مجموعة العمل اخلاصة بتنسيق منظمة
.At-Large لرمز البلد وأعضاء مجتمع TLD لتنسيق اجلهود ومشاركة املعلومات بني مشغلي نطاق

ICANN مجموعة العمل املتخصصة بأكادميية
اجلدد ومسئولي  القادمني  من  لكٍل  املنظم  والتعليم  للتدريب  لتوفير أشكال مختلفة   ICANN وتطويره ألكادميية اقتراح  ملناقشة 

ICANN املعينني وجمهور أكبر على حٍد سواء.

مجموعات العمل عبر اجملتمع
باإلضافة إلى ذلك، يشارك أعضاء At-Large في مجموعات العمل عبر اجملتمع. حالًيا، تكون مجموعات العمل ما يلي:

مجموعة عمل خاصة بالترجمة
لتطوير واقتراح إطار عمل الترجمة الفورية لتفويض نطاقات ccTLD وإعادة تفويضها.

 مجموعة دراسة ccNSO حول استخدام أسماء البالد واملناطق
لتقدمي حملة عن النطاق والقضايا املرتبطة باستخدام أسماء البلد واملنطقة على هيئة سالسل TLD ونطاق مسارات العمل وتأثيره 
 GAC وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، مبا في ذلك ccTLD ومجتمع ccNSO اجلديدة جمللس gTLD وعمليات IDN ccTLD على

.GNSO ومجلس

مجموعة العمل اخلاصة باختيار املستهلك واملنافسة واالبتكار
لتحديد التعريف والتدابير وأهداف األعوام الثالث للمقاييس ملعرفة إلى أي مدى يروج برنامج gTLD اجلديد للمنافسة وثقة املستهلك 

واختياره في سياق نظام اسم النطاق.

مجموعة العمل اخلاصة مبراجعة املناطق اجلغرافية 
اإلدارة  وحتليل كيفية تطبيق مجلس   ،ICANN احلالية لشركة اجلغرافية  املناطق  إطار عمل  وأهداف  وحتديد مبادئ  التاريخ،  لتأكيد 
واملوظفني واجملتمع لهذه األهداف واملبادئ والتشاور مع اجملتمع حول كيفية احلفاظ على تلك املبادئ واألهداف بشكل أفضل في املستقبل.

مجموعة العمل اخلاصة مبشروع قضايا نطاقات TLD املتنوعة ألسماء النطاقات الدولية
إلتباع عمل فرق دراسة احلالة الستة الذين يقومون مبراجعة القضايا املتنوعة اخلاصة بالنصوص العربية والصينية والكيريلية والديوناكرية 

واليونانية والالتينية املرتبطة بالتفويض احملتمل لنطاقات TLD السم النطاق الدولي. 

)JAS WG( املشترك SO/AC اجلديد gTLD مجموعة العمل اخلاصة بدعم طلب
لوضع وسائل دائمة لتوفير الدعم ملقدمي الطلب الذين هم بحاجة إلى املساعدة في تقدمي نطاقات gTLD اجلديدة وتشغيلها.

كيف ميكنني املشاركة في مجتمع AT-LARGE؟

انضم إلى منظمة RALO عن طريق ALS أو عضو فردي. فقط منظمة NARALO التي تسمح باألعضاء الفرديني حالًيا بشكل ■
رسمي. تعمل منظمات RALO األخرى على تطوير اللغة في وثائقهم التنظيمية واملوافقة عليها للسماح لألعضاء الفرديني 

بشكل رسمي. ومع ذلك، نظرًا ألن جميع اجتماعات At-Large مفتوحة، ميكن أن يشارك األعضاء الفرديون في اجتماعات 
 .At-Large مجتمع

شارك في اتصاالت منظمات RALO واللجان الفرعية ومجموعات العمل (وفًقا لقواعد إجراءات مجتمع At-Large): انضم ■
إليهم بشكل رسمي بصفتك عضًوا مبجتمع At-Large أو شارك فقط في النقاشات بواسطة التصويت الرسمي احملدود.

■.At-Large انضم إلى جلنة التمويل وامليزانية الفرعية - مرحًبا بجميع أعضاء مجتمع

انضم إلى مجموعة عمل.■

قّدم طلًبا للحصول على منحة حلضور اجتماع ICANN العام. يوفر برنامج املنح دعم التمويل والتدريب للمقيمني احلاليني ■
لألمم النامية واألقل منًوا واملهتمني باملشاركة في ICANN ومنظمات الدعم التابعة لها والدوائر االنتخابية ومجموعات 

أصحاب املصلحة. 

في حالة حضورك اجتماع ICANN العام ألول مرة، شارك في تتبع القادمني اجلدد لتسريع قضايا السياسة احلالية. ■

العمل مجموعات 

هل تريد املزيد من املعلومات؟

احلالية في  العمل  قائمة مبجموعات 
At-Large واملؤرشفة

https://community.icann.
org/display/atlarge/At-

Large+Working+Groups
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هل هناك حد أدنى للمشاركة أو متطلبات خاصة بالوقت للمتطوعني؟
يعتمد ذلك على نوع املنصب الذي ترغب في توليه، وعدد القضايا التي ترغب في االشتراك بها. يتمتع أعضاء جلنة ALAC واملسؤولون 
بتوفر متطلبات املشاركة لديهم والتي تشمل حضور اجتماعات فعلية واملشاركة في االتصاالت اجلماعية، باإلضافة إلى التصويت 

في األصوات املعتمدة.

 ،RALO بتوفر متطلبات مشاركة أقل رسمية، لكن بشكل عام، من املقرر مشاركتهم في منظمة At-Large يتمتع أعضاء مجتمع
أو مجموعة العمل أو اجتماعات اللجنة الفرعية أو االتصاالت اجلماعية، والتي تقام كل شهر عادةً، لقراءة منتديات ALAC عبر 

اإلنترنت والتعليق عليها، وملواكبة القضايا احلالية.

عالوةً على ذلك، تقوم منظمة ICANN بعقد اجتماعات على مدار األسبوع في مدن مختلفة حول العالم. فخالل هذا العام، عقد 
مجتمع At-Large 25 اجتماًعا وحدثًا.

ما هي مجاالت السياسة التي تركز عليها منظمة At-Large؟
تشارك At-Large وALAC في تطوير سياسة اإلنترنت اخلاصة مبنظمة ICANN بعدة طرق. 

في احلاالت التي ترى جلنة ALAC لسياسة ICANN املعنية أهمية كبيرة بالنسبة ملستخدمي اإلنترنت من األفراد، فإنها تشارك في 
عملية تطوير السياسة منذ مراحلها األولى، وغالًبا ما تستحث أعضاء منظمة At-Large على املشاركة املباشرة في مجموعة 
عمل ICANN التي تناط بها مهمة تطوير السياسة. على سبيل املثال، تتمثل هذه احلالة في تطوير برنامج دعم مقدم الطلب 
لنطاقات gTLD اجلديدة وبواسطة السياسة التي متت مراجعتها مؤخرًا فيما يتعلق باسترداد اسم النطاق بعد انتهاء الصالحية.

من ناحية أخرى، في احلاالت التي ترى جلنة ALAC أن السياسة املعنية متثل أهمية أقل ملستخدمي اإلنترنت الفرديني، فقد تقوم 
بإرسال تعليق عام لوصف موقف At-Large فيما يتعلق بالسياسة املقترحة. في عام 2011، قامت جلنة ALAC بإرسال سجل 
يحتوي على 38 تعليًقا جديًدا. ويتضمن ذلك تعليقات عن إدارة ICANN وقضاياها التقنية املتنوعة، مبا في ذلك نطاقات TLD السم 
النطاق الدولي املكون من حرف واحد، ومراجعة املناطق اجلغرافية اخلاصة مبنظمة ICANN ومراجعات اتفاقية اعتماد أمني السجل.

تعمل جلنة ALAC على حتضير إجابة At-Large على أي تعليق عام ارتقائي من األفراد  وتقوم جلنة ALAC -كلما أمكن- بتنظيم 
إجابتها ليقوم بكتابتها عضو أو أكثر من أعضاء منظمة RALO. بعد ذلك، يتم نشر بيان املسودة على موقع wiki اخلاص مبنظمة 
At-Large، ويتم دعوة جميع أعضاء At-Large للمساهمة. يتم حينذاك تقييم املساهمة، ودمجها في البيانات املراجعة. بعد أن 

تصّدق جلنة ALAC على البيان من خالل التصويت عبر اإلنترنت، يتم إرسال بيان جلنة ALAC إلى منتدى التعليق العام. 

فيما يلي بعض األمثلة اخلاصة بقضايا سياسة اإلنترنت احلديثة، والتي تشارك كٌل من At-Large وجلنة ALAC في تطويرها.

برنامج دعم مقدم طلب نطاق gTLD اجلديد
في يونيو 2010، اعتمد مجلس اإلدارة خطة لزيادة عدد امتدادات أسماء نطاقات اإلنترنت العامة، والتي تعرف بنطاقات املستوى 
  . .netو .orgو .com معروًفا ومتوفرًا في ذلك الوقت، ويشمل االمتدادات الشهيرة gTLD ألكثر من 21 نطاق ،)gTLD( األعلى العامة

بالنظر إلى متثيل صوت مستخدم اإلنترنت النهائي، جند أن منظمة At-Large وجلنة ALAC على علم بوضع املصلحة العامة 
بعني االعتبار، على املستوى العاملي، من خالل وضع خطة جديدة. ترغب منظمة At-Large -بشكل خاص- في ضمان احلفاظ على 

الوصول إلى العاملية واملنافسة بالطريقة التي عرضت بها منظمة ICANN أسماء النطاقات اجلديدة هذه. 

بالنظر إلى العمل مع متطوعني آخرين من ICANN على مجموعة عمل دعم مقدم الطلب املشترك )JAS WG(، فقد نصح 
أعضاء At-Large ببرنامج دعم مقدم الطلب )ASP(، على الرغم من أن حاجة مقدمي الطلب املؤهلني لنطاقات gTLD جديدة 
قد يؤدي إلى تلقي دعم مالي وغير مالي. يعرض برنامج ASP تخفيًضا على رسم تقييم نطاق gTLD اجلديد من 185.000 دوالر 

أمريكي إلى 47.000 دوالر أمريكي. 

 ASP ويشمل ذلك تطوير برنامج ،ASP فعالة في العديد من مستويات تطوير برنامج At-Large في هذه احلالة، تعد منظمة
.ASP االستشارية احلكومية لتأييد برنامج ICANN وإرسال تعليق عام مشترك بواسطة جلنة JAS WG املقترح من

سياسة النقل بني أمناء السجالت
تهدف سياسة النقل بني أمناء السجالت )IRTP( إلى توفير إجراءات واضحة ألصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من أمني 
سجل ICANN املعتمد إلى أمني آخر. يقوم مجلس GNSO مبراجعة واعتبار املراجعات على هذه السياسة من خالل سلسلة من 

مجموعات العمل التي قام بتأسيسها للتعامل وتنفيذ تلك اجلهود. 

تعد سياسة IRTP مهمة ملستخدمي اإلنترنت من األفراد نظرًا ألن األفراد الذين يقومون بتسجيل أسماء النطاق هم املسجلون 
املثيرون للجدل واملعرضون بشكل أكبر للمشاكل، كسرقة نطاق متت إدارته بواسطة السياسة. سرقة النطاق حتدث عندما يقوم 
النقل حتى  لتبسيط عملية  املبذولة  اجلهود   ALAC تدعم جلنة املالك.  إذن من  بدون  النطاق  بتغيير تسجيل اسم  ما  شخص 
أو  يتمكن مستخدمو اإلنترنت من األفراد والذين يتمتعون مبعرفة ضئيلة بالتقنية وصناعة النطاقات من التعامل مع السرقة 

قضايا نقل اسم النطاق األخرى. 

العمل مجموعات 

هل تريد املزيد من املعلومات؟

احلالية في  العمل  قائمة مبجموعات 
At-Large واملؤرشفة

https://community.icann.
org/display/atlarge/At-

Large+Working+Groups

دعم مقدم الطلب

هل تريد املزيد من املعلومات؟

بيان GAC وALAC املشترك عن 
التقرير النهائي اخلاص مبجموعة 

عمل دعم مقدم الطلب املشترك.

https://community.
icann.org/download/

attachments/2261148/1-
+Joint+GAC-ALAC+Stat

ement+on+Joint+applic
ant+Support-EN.pdf?ver
sion=1&modificationDa

 te=1313486721000

التقرير النهائي اخلاص مبجموعة 
عمل دعم مقدم الطلب املشترك

https://community.
icann.org/display/jaswg/

Final+Report+Drafts

IRTP

هل تريد املزيد من املعلومات؟

صفحة الويب اخلاصة بسياسة 
النقل بني أمناء السجالت

http://www.icann.org/en/
transfers/

التقرير النهائي املقدم اخلاص 
IRTP مبجموعة عمل اجلزء ب في

http://gnso.icann.org/
issues/transfers/irtp-b-final-

report-30may11-en.pdf

�بيان جلنة ALAC عن 
التقرير النهائي املقدم من مجموعة 

IRTP العمل اخلاصة باجلزء ب في

http://www.atlarge.icann.
org/correspondence/

correspondence-3-31mar11-
 en.htm

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
http://www.icann.org/en/transfers
http://www.icann.org/en/transfers
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
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من بني هذه التعليقات على التوصيات اخلاصة بتحسني سياسة IRTP، فقد أوضحت جلنة ALAC دعمها القوي لتأسيس قناة 
للعمل الطارئ، حيث ميكن للمسجلني وآخرين الوصول من خاللها إلى فريق أمناء السجالت بسرعة في حالة سرقة إحدى النطاقات 

اخلاصة بهم.

استرداد اسم النطاق بعد انتهاء الصالحية
فيما يلي طلًبا باإلبالغ عن املشاكل من جلنة ALAC، ومنظمة GNSO التي شكلت مجموعة عمل استرداد اسم النطاق بعد انتهاء 
صالحيته )PENDR( في يوليو 2009 ملراجعة الكثير من املشكالت املتعلقة بالسياسة حول موضوع متكني املسجلني من استرداد 
أسماء النطاق بعد تاريخ انتهاء صالحيته الرسمي. عالقات At-Large املتبادلة لتحديد منظمة GNSO في مجموعة العمل هذه.

باختصار، تعتبر مجموعة العمل القضايا مثل حصول املسجل على فرصة مناسبة للمطالبة بأسماء النطاقات منتهية الصالحية 
اخلاصة بهم، سواء تلقوا حتذيرًا مناسًبا باقتراب تواريخ انتهاء الصالحية، أو إذا كانت البنود املتعلقة بانتهاء الصالحية في عقود 

التسجيل الرئيسية واضحة بشكل كاف.

قدمت مجموعة العمل الكثير من التوصيات التي تبناها مجلس إدارة ICANN في أكتوبر 2011. ومن هذه التوصيات:

لدى املسجلني ثمانية أيام كحد أدنى بعد انتهاء الصالحية للتجديد.■■

توفر نطاقات gTLD غير مدعومة ويعرض أمناء السجالت فترات سماح لالسترداد.■■

طلب سداد الرسوم للتجديد؛ ويتطلب ذلك إرسال إشعارين على األقل في أوقات محددة قبل انتهاء الصالحية، حيث يُرسل ■■
أحدهما بعد انتهاء الصالحية؛ أنه يجب توضيح انتهاء صالحية موقع الويب والتسجيل به، وعرض تعليمات حول كيفية 

استرداد النطاق.

تطوير املواد التعليمية اخلاصة بكيفية جتنب اخلسارة بغير عمد.■■

للحصول على مزيٍد من األمثلة حول التعليقات العامة املرسلة بواسطة جلنة ALAC حول املسائل اخلاصة بسياسة اإلنترنت، يُرجى 
 .http://www.atlarge.icann.org/correspondence على ALAC زيارة صفحة الويب اخلاصة مبراسالت جلنة

ملاذا تركز منظمة At-Large على عملية ما بهذا القدر )بعكس جوهرها/سياستها(؟
كلما تعرفت أكثر على ICANN، ستتأكد أنها منظمة ارتقائية تعتمد على إجماع أصحاب املصلحة املتعددين. مما يعني أن كل 

فرد يتمتع بصوت وميكن سماعه. 

لكن التأكيد على عمل منوذج أصحاب املصلحة املتعددين يعني أنه يجب أن نقضي جزًءا جيًدا من وقتنا في التركيز على آليات 
 ،At-Largeو ICANN كلما تطورت شبكة اإلنترنت، تطورت .At-Large العملية. يعد هذا األمر صحيًحا للمنظمة بأكملها وجملتمع

وفي بعض األحيان يحتاج هذا التطور إحداث تغييرات بالعملية أو إجرائها.

 At-Large لبعض التركيز على العملية على األقل، إال أن املنظمات األخرى -مثل فرق عمل حتسني ICANN على الرغم من خضوع
وبنيتها املستقبلية، مجموعة عمل املساءلة والشفافية- تتخصص بشكل كامل ملراجعة العملية وحتسينها. فإذا كنت ترغب 

بالعمل على كيفية القيام باألمور في At-Large وICANN ومناقشتها، فهناك بدائل أخرى جيدة لك. 

قضايا  في  دائمة متخصصة  فهناك مجموعات عمل  بشكل خاص.  العمل  في مجموعات  بالسياسة  اخلاصة  النقاشات  تتم 
محددة، مثل أسماء النطاقات الدولية، خدمة البحث في Whois، ونطاقات gTLD اجلديدة. إذا كنت تريد العمل على دمج القضايا 

ومناقشتها داخل هذه املوضوعات، فهذه مجموعة مناسبة لك. 

ما هي الوظيفة املنوط بفريق عمل ICANN أداؤها؟
فريق عمل ICANN مسؤول عن تنفيذ وتطبيق السياسات التي يطورها مجتمع ICANN ويضعها مجلس إدارتها. 

تطوير  ودعم  الدعم  وظائف  أو  السكرتارية  أفراد  يوفرون  الذين  املوظفني  من  فريق متخصص  بوجود   At-Large تتميز منظمة
مشورة السياسات. هيدي أولريتش هي مديرة مبنظمة At-Large وتقود الفريق. سيلفيا فيفانكو هي مدير الشؤون اإلقليمية في 
At-Large، وتعمل مع منظمات RALO مباشرةً وبنى ALS الفردية لدعمها في عمليتها وأنشطتها املرتبطة بالسياسة. مات 
 ،At-Large ومسؤول عن تتبع قضايا السياسة، وتطوير نظام إدارة املعرفة اجلديد في At-Large أشتياني، مسؤول التنسيق في

.At-Large والعمل في وجود وسائل اإلعالم اجملتمعية. جيزيال جرابر وايت وناتالي بريجريني، تقدمان دعًما إلدارة االتصاالت جملتمع

PEDNR

هل تريد املزيد من املعلومات؟

 PEDNR  قرار مجلس اإلدارة عن
http://www.icann.org/

en/minutes/resolutions-
28oct11-en.htm#1.5

تعليق جلنة ALAC على التوصيات 
النهائية جملموعة العمل في 

PEDNR https://community.
icann.org/display/alacdocs/
ALAC+Statement+on+Post-

Expiration+Domain+Nam
e+Recovery+Working+Gro
up+Proposed+Final+Repo

rt++-+April+2011

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
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عالوةً على ذلك، قد يشترك موظفو ICANN من أقسام أخرى في بعض اجلهود اخلاصة مبنظمة At-Large. على سبيل املثال:

موظفو االتصاالت
يتطلع قسم االتصاالت في ICANN إلى إبالغ أصحاب املصلحة بالقضايا واألنشطة اخلاصة باملنظمة ومشاركتهم بها وتنسيق 
االتصاالت من األقسام األخرى إلى العامة وتسهيلها. من وظائفهم أيًضا العالقات اإلعالمية، وتطوير موقع الويب وإدارته، وتطوير 
الكتيب واملواد التعليمية )مثل دليل املبتدئني هذا!(، اتصاالت gTLD اجلديدة، وإنتاج الفيديو والبودكاست، وخدمات الترجمة. كما 

أن قسم االتصاالت مسؤول عن تنظيم ثالثة اجتماعات عامة في ICANN كل عام.

موظفو الشراكة العامة
الدولية وفعالية منوذج أصحاب املصلحة  التزام ICANN باملشاركة  الشراكات العامة، هو فريق من األشخاص املعينني لتأكيد 
 ،ICANN املتعددين اخلاص بها. فقد قاموا بعقد اتفاقات عمل: منها االتصال مبنظمات أخرى في مجال اإلنترنت، واملساعدة في تدويل
وعوملة وظائفها. تعمل الشراكات العامة مع جميع أنواع أصحاب املصلحة املنظمني على أساس جغرافي بدالً من العمل مع نوع 
واحد من الدوائر االنتخابية. فهم يجاهدون لتحقيق الهدف االستراتيجي بتمثيل املناطق في ICANN بشكل أفضل وتسهيل 

مشاركة ICANN واالستجابة للمناطق.

مبن يجب أن اتصل لطرح األسئلة؟
إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بأي معلومات في دليل املبتدئني، يُرجى االتصال مبوظفي At-Large على الفور على املوقع اإللكتروني 

.staff@atlarge.icann.org

ما هي األدوات التقنية التي ميكنها مساعدتي في املشاركة في مجتمع At-Large؟
 www.atlarge.icann.org :الرئيسية At-Large صفحة

هذه هي نقطة البداية الرئيسية للحصول على األخبار والوثائق املرجعية حول مجتمع At-Large. كذلك تعدُّ صفحة wiki جملتمع 
https://community.icann.org/display/ :انظر( At-Large مصدرًا ممتازًا للمعلومات بشأن أنشطة مجتمع At-Large

.)atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29

وبشكل خاص، من احملتمل أن تهتم بصفحات الويب التالية.

■■ :At-Large املعلومات األساسية عن مجتمع�
 http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm

تفاصيل خاصة مبنظمة RALO (مثل املنظمات األعضاء، ■■
�واملسؤولني، وغير ذلك): 

 http://www.atlarge.icann.org/regions

تفاصيل خاصة بلجنة ALAC (مثل األعضاء احلاليني ■■
�واملسؤولني، وغير ذلك): 

 http://www.atlarge.icann.org/alac

صفحة ICANN للتعليم اإللكتروني (ويشمل ذلك ■■
�البودكاست وندوات الويب ودليل املبتدئني) 

http://icann.org/en/learning

■■ :At-Large اخملطط التنظيمي جملتمع�
 http://www.atlarge.icann.org/orgchart

■■ :At-Large إعالنات�
http://www.atlarge.icann.org/en/atlarge/

 announcements/en

■■ :At-Large تقومي�
http://www.atlarge.icann.org/calendar

�املراسالت (بيانات السياسة والتوصيات): ■■
 http://www.atlarge.icann.org/correspondence

الوثائق التعليمية حول قضايا السياسة من منظور ■■
�مستخدم اإلنترنت: 

http://www.atlarge.icann.org/issues

 www.icann.org :الرئيسية ICANN صفحة
وبشكل خاص، من احملتمل أن تهتم بصفحات الويب التالية.

�موضوعات ICANN الرئيسية: ■■
 http://www.icann.org/en/topics/

�وثائق ICANN الرئيسية: ■■
 http://www.icann.org/en/documents/

�مجاالت تطوير سياسات ICANN احلالية: ■■
 http://www.icann.org/en/policy/

■■ :ICANN إعالنات�
 http://www.icann.org/en/announcements/

�اجتماعات ICANN الدولية: ■■
 http://meetings.icann.org/

�صفحة املشاورات العامة: ■■
http://www.icann.org/en/public-comment/

�لوائح ICANN الداخلية: ■■
 http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm

■■ :ICANN مجلس إدارة�
http://www.icann.org/en/general/board.html

 ICANN للقادمني اجلدد: ■■
 http://www.icann.org/new.html

�مخطط هيكل ICANN التنظيمي: ■■
 http://www.icann.org/en/structure/

■■ :ICANN معلومات أساسية عن�
 http://www.icann.org/en/about/

�ما الذي تفعله ICANN؟ ■■
http://www.icann.org/en/participate/what-

 icann-do.html

�ما هو تأثير ICANN على اإلنترنت؟ ■■
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-

 internet.html

�قسم التعليم اإللكتروني: ■■
 http://www.icann.org/en/learning/

■■ :ICANN مسرد�
 http://www.icann.org/en/general/glossary.htm

 :ICANN انظر أيًضا مساعد اختصارات) 
(http://www.andalucia.com/icann/

PEDNR

هل تريد املزيد من املعلومات؟

 PEDNR  قرار مجلس اإلدارة عن
http://www.icann.org/

en/minutes/resolutions-
28oct11-en.htm#1.5

تعليق جلنة ALAC على التوصيات 
النهائية جملموعة العمل في 

PEDNR https://community.
icann.org/display/alacdocs/
ALAC+Statement+on+Post-

Expiration+Domain+Nam
e+Recovery+Working+Gro
up+Proposed+Final+Repo

rt++-+April+2011

mailto:staff@atlarge.icann.org
www.atlarge.icann.org
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29)
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29)
http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm
http://www.atlarge.icann.org/regions
http://www.atlarge.icann.org/alac
http://icann.org/en/learning
http://www.atlarge.icann.org/orgchart
http://www.atlarge.icann.org/en/atlarge/announcements/en
http://www.atlarge.icann.org/en/atlarge/announcements/en
http://www.atlarge.icann.org/calendar
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/issues
www.icann.org
http://www.icann.org/en/topics
http://www.icann.org/en/documents
http://www.icann.org/en/policy
http://www.icann.org/en/announcements
http://meetings.icann.org
http://www.icann.org/en/public
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/new.html
http://www.icann.org/en/structure
http://www.icann.org/en/about
http://www.icann.org/en/participate/what-icann-do.html
http://www.icann.org/en/participate/what-icann-do.html
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-internet.html
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-internet.html
http://www.icann.org/en/learning
http://www.icann.org/en/general/glossary.htm
http://www.andalucia.com/icann
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
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 Facebook على موقع At-Large صفحة مجتمع
قد ترغب في االنضمام إلى صفحة مجتمع At-Large على موقع Facebook على العنوان التالي: 

http://www.facebook.com/icann.atlarge

يُرجى مالحظة أنه قد تتاح لك إمكانية استخدام مجتمع At-Large على موقع Facebook، وقد يتم منعك من ذلك؛ وذلك بناًء 
على املنطقة اجلغرافية التي تنتمي إليها. 

LinkedIn على موقع At-Large صفحة مجتمع
مت إنشاء مجموعة تتألف من األعضاء املسجلني في مجتمع At-Large التابع ملنظمة ICANN على موقع LinkedIn، وميكنك 

الوصول إليها على العنوان التالي: 

 www.linkedin.com/groups?home=&gid=2238621
يُرجى مالحظة أن موقع الويب هذا ال يقوم موظفو ICANN على صيانته.

القوائم البريدية
 alac-announce@atlarge-lists.icann.org

يتم استخدام القائمة البريدية هذه لنشر اإلعالنات الصادرة عن موظفي مجتمع At-Large ورئيس جلنة ALAC إلى مجتمع 
 ،)RALO( اإلقليمية At-Large وموظفي منظمات ،)ALAC( االستشارية At-Large يشترك جميع أعضاء جلنة .At-Large
وممثلي بنى ALSes ( At-Large( تلقائًيا في قائمة إعالنات ALAC. ال يحق ألحد أن يقوم بالنشر في هذه القائمة بخالف موظفي 

At-Large، ورئيس جلنة ALAC. هذه القائمة مرئية للجميع، وميكن ألي أحد أن يشترك فيها.

قائمة منظمة RALO البريدية
يشترك جميع ممثلي ALS تلقائًيا في القائمة البريدية اخلاصة مبنطقتهم اإلقليمية. هذه القوائم اإلقليمية مرئية للجميع، وميكن 

ألي أحد أن يشترك فيها. إليك قائمة بالقوائم البريدية اإلقليمية:

منظمة At-Large اإلقليمية بأمريكا الالتينية، وجزر الكاريبي ■■
 :(LACRALO)

 lac-discuss-en@atlarge-lists.icann.org
(باإلجنليزية) ,

 lac-discuss-es@atlarge-lists.icann.org 
(باإلسبانية)

■■ NARALO):) اإلقليمية بأمريكا الشمالية At-large منظمة
na-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ :(AFRALO) اإلقليمية اإلفريقية At-Large منظمة
afri-discuss@atlarge-lists.icann.org

منظمة At-Large اإلقليمية في آسيا، وأستراليا، ■■
 :(APRALO) واحمليط الهادئ

apac-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ EURALO):) اإلقليمية األوروبية At-Large منظمة
euro-discuss@atlarge-lists.icann.org

قوائم At-Large البريدية األخرى
ميكنك االشتراك بشكل مستقل في أيٍّ من قوائم At-Large البريدية العامة هذه، والتي تتوفر على العنوان التالي:

https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo

نرغب في لفت انتباهك - على نحٍو خاص - إلى قائمتني بريديتني قد تكونان ضمن نطاق اهتماماتك:  

at-large@atlarge-lists.icann.org

هذه هي قائمة At-Large البريدية املستخدمة على مستوى العالم ملناقشة قضايا السياسة. وهي مرئية للجميع، وميكن ألي 
أحد أن يشترك فيها. 

alac@atlarge-lists.icann.org

يتم استخدام هذه القائمة البريدية لعقد املناقشات املتعلقة بالسياسة في جلنة ALAC. وهي ليست مدرجة بشكل معلن، وال 
يشترك فيها سوى أعضاء جلنة ALAC، وموظفو منظمة RALO وممثلو جلنة ALAC للعالقات املتبادلة إلى الهيئات األخرى التابعة 

ملنظمة ICANN. مع ذلك، تتم إتاحة األرشيف لالطالع العام على الرابط التالي: 

 http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/

At-Large تقومي
يوضح تقومي At-Large املشغل بواسطة Google على الرابط http://www.atlarge.icann.org/calendar جميع اجتماعات 
 ،RALO ومنظمات ،ALAC واللجنة التنفيذية للجنة ،ALAC ومؤمترات الفيديو اخلاصة بها، مبا في ذلك جلنة At-Large منظمة

ومجموعات عمل At-Large. جميع اجتماعات منظمة At-Large مظللة باللون األزرق.

 .RALO من بني مؤمترات الفيديو املوضحة في هذا التقومي مؤمتر الفيديو الشهري املنتظم الذي تعقده كل منظمة من منظمات
تستمر مؤمترات الفيديو هذه بني 60 و90 دقيقة. يتم نشر تفاصيل هذه االتصاالت مقدًما، مبا في ذلك تفاصيل جدول األعمال، 

.RALO وإرشادات املشاركة، على القائمة البريدية ملنظمة

يُرجى مالحظة أنه قد ال تتاح لك إمكانية استخدام تقومي منظمة At-Large املشغل بواسطة Google؛ وذلك بناًء على املنطقة 
اجلغرافية التي تنتمي إليها.
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تقومي األحداث اإلقليمية
يبرز تقومي األحداث اإلقليمية. يبرز تقومي األحداث اإلقليمية. يبرز تقومي األحداث اإلقليمية العام At-Large هناك تقومي لألحداث اإلقليمية اخلارجية يتم دمجه في تقومي منظمة فوق ما سبق،
املشار إليه أحداث إدارة اإلنترنت التي يجري عقدها في املنطقة التي تنتمي إليها. نستخدم هذا التقومي لتتبع األحداث التي جتري
ICANN. هذه احلوادث اإلقليمية يتم وموظفني من منظمة ،At-Large من منظمة ولكن في حضور أعضاء ،ICANN خارج مقر

. تظليلها باللون األصفر. تظليلها باللون األصفر. 

بشكل منتظم من األحداث RALO يتحقق موظفو منظمة ما، إلى حدٍّ لضمان أن يظل تقومي األحداث اإلقليمية هذا مكتمالً
القادمة عبر زمالئهم اإلقليميني. قد تشمل مثل هذه األحداث اجتماعات املديرين اإلقليميني لنطاق املستوى األعلى لرموز الدول

وغير ذلك.  ومنتديات إدارة اإلنترنت اإلقليمية، ،)NRO( ومنظمات مصادر األرقام ،)RIR( وسجالت اإلنترنت اإلقليمية ،)ccTLD(

البريدية التي RALO يرجى استخدام قائمة منظمة إذا كنت ترغب في إضافة حدث إلى تقومي األحداث اإلقليمية اخلارجية،
في صفحات ويكي التالية: RALO تنتمي إليها لالتصال باملوظفني اإلقليميني. يتم إدراج موظفي منظمة

■  LACRALO موظفو

http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■  NARALO موظفو

http://www.atlarge.icann.org/naralo/

■AFRALO موظفو

http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■  APRALO موظفو

http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■  EURALO موظفو

http://www.atlarge.icann.org/euralo/

Adobe Connect برنامج
تتيح. تتيح. تتيح Adobe Connect غرف االجتماعات في برنامج - غرف االجتماعات في برنامج - غرف االجتماعات في برنامج مؤمترات الفيديو واالجتماعات املباشرة أثناء - أثناء - أثناء At-Large يستخدم مجتمع
واجهة مستخدم واحدة ميكن للمشتركني أن يستخدموها Adobe Connect هذه الغرف املتوفرة عبر اإلنترنت من خالل برنامج
ومتابعة العروض التقدميية عن مراجعة جدول أعمال االجتماع ومستنداته، فضالً إلرسال الرسائل الفورية إلى بعضهم بعًضا،

التعليقات.  ورفع األيادي إلبداء

لالستماع إلى البث الصوتي Adobe Connect سيكون من املمكن قريًبا استخدام غرفة برنامج بالنسبة لبعض االجتماعات،
متزامنة ترجمًة
لالستماع إلى البث الصوتي

ترجمًة
لالستماع إلى البث الصوتي

At-Large تتم ترجمة كثير من مكاملات منظمة . من استخدام اجلسر الهاتفي املتوفر. من استخدام اجلسر الهاتفي املتوفر. مع ذلك، ً بدال لالجتماع،
 .Adobe Connect وفي الوقت احلاضر ال ميكن اختيار قنوات لغات مختلفة عبر برنامج إلى أكثر من لغة،

اجتماعات اجتماع من  بأي  اخلاصة  Adobe Connect بغرفة يوصلك  url باالجتماع عنوان اخلاصة  wiki يوجد على صفحة
أعلى جدول األعمال.( ميكن العثور على url ما يوجد عنوان وحتتوي أيًضا على جدول أعمال االجتماع. )عادةً ،At-Large منظمة
https://community.icann.org/pages/ وقائمة بأرقام الهاتف اجملانية على الرابط املعلومات املتعلقة بكيفية االشتراك،

.viewpage.action?pageID=2261866

والبرامج التعليمية املرئي،" املرئي،" املرئي، التشغيل مبا في ذلك دليل "بدء ،Adobe Connect ميكن العثور على مزيد من املعلومات بشأن برنامج
وقسم خاص باألسئلة الشائعة على الرابط التالي: املرئية،

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Community+Information+on+Adobe+Connect+8

Adobe Connect غرفة خاصة بها ومتاحة لالستعمال على برنامج RALO متتلك كل منظمة من منظمات باإلضافة إلى ذلك،
وميكن العثور على غرف(. وميكن العثور على غرف(. وميكن العثور على غرف ALSes لتسهيل االجتماعات الفردية لهياكل ALSes ( At-Large( )على سبيل املثال، من خالل هياكل

التالية:   urls املشار إليها عليعناوين Adobe Connect

■LACRALO منظمة
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals/

■  NARALO منظمة
http://icann.adobeconnect.com/naraloals/

■AFRALO منظمة
 http://icann.adobeconnect.com/afraloals/

■APRALO منظمة
 http://icann.adobeconnect.com/apraloals/

■  EURALO منظمة
http://icann.adobeconnect.com/euraloals/
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املراجع

At-Large الداخليةات الصلة مبنظمة ICANN أحكام لوائح

ومنظمات■ ،(ALAC) االستشارية At-Large ،ةرشع ةيداحلا ةداملا – األحكام ذات الصلة بلجنة مسقلا2 مسقلا2 مسقلا ، 4 ةرقفلا

وعضوية اجملتمع. ،(RALO) اإلقليمية At-Large

ومنها نطاق العضوية لكّل■ ،ةسداسلا ةداملا – تقسيم العالم إلى خمس مناطق جغرافية ألسباب عديدة، مسقلا5 مسقلا5 مسقلا

.(RALO) اإلقليمية At-Large من منظمات

ICANN تعريف الهيكل اإلقليمي للمناطق اجلغرافية التابعة ملنظمة

وقد يتم تعديلها. وميكن■ تعاد مراجعة قائمة الدول واملناطق التي تتضمنها كل منطقة جغرافية على نحو دوري،

العثور على القائمة احلالية على: http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm. تبنى

وميكن العثور على التفاصيل على الرابط التالي:  ،2003 يونيو 26 هذه القائمة بتاريخ ICANN مجلس إدارة منظمة

.http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm

وميكن العثور على املعلومات املتعلقة بذلك على الرابط التالي: ■ تخضع املناطق اجلغرافية للمراجعة حالًيا،

.http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm

اإلقليمية At-Large منظمات

مبشاركة االرتقاء بهدف  وذلك   )ALS( املعتمدة  At-Large بنى من   )RALO( اإلقليمية  At-Large منظمات تتألف 

.ICANN عملية تطوير سياسات مستخدمي اإلنترنت اإلقليميني غير التجاريني وتوفيرها أثناء

هذه املستندات الرئيسيةبواسطة هذه املستندات الرئيسيةبواسطة هذه املستندات الرئيسية: RALO يتم توجيه منظمات

مذكرة تفاهم

ودعمها من ،RALO تهدف مذكرة التفاهم )MOU( إلى خلق وحتديد األنشطة التي سيتم تنفيذها من خالل منظمة

.ICANN خالل منظمة

واللوائح اإلقليمية وقواعد اإلجراءات، مبادئ العمل،

وقواعد واإلجراءات احملددة في مبادئ العمل اإلقليمية، باالستعانة مبجموعة من املبادئ، RALO يتم توجيه عمليات منظمة

و/أو اللوائح الداخلية اإلجراءات،

ميكن العثور على الوثائق التنظيمية اإلقليمية عبر اإلنترنت على العنوان التالي:

 :AFRALO منظمة

https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents

 :APRALO منظمة

https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents

 :EURALO منظمة

https://community.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instruments

 :LACRALO منظمة

https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents

 :NARALO منظمة

https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers
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مسرد

اإلقليمية اإلفريقية At-Large منظمة

At-Large اإلقليمية اخلمس )RALO( التي يتشكل منها مًعا مجتمع At-Large إحدى منظمات

وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات ICANN داخل منظمة

في املنطقة اإلفريقية.

AFRALO

االستشارية At-Large جلنة

وتُعتبر الكيان التنظيمي األساسي ملستخدمي اإلنترنت من األفراد داخل عضًوا، 15 جلنة مكونة من

.ICANN منظمة

ALAC

At-Large بنية

في مناطق متفرقة من العالم. At-Large وتتوزع املنظمات احمللية التي تضم أعضاء ALS

تأكيد االلتزامات

من إدارة االتصاالت والذي وقعت عليه كلٌّ وبنيتها وأغراضها، ICANN اإلعالن الرسمي بشأن استقاللية

.2009 في سبتمبر ICANN ومنظمة واملعلومات الوطنية التابعة لوزارة التجارة األمريكية،

AoC

اإلقليمية بآسيا وأستراليا وجزر احمليط الهادئ At-Large منظمة

At-Large اإلقليمية اخلمس )RALO( التي يتشكل منها مًعا مجتمع At-Large إحدى منظمات

وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات ICANN داخل منظمة

جزر احمليط الهادئ/جزر احمليط الهادئ/جزر احمليط الهادئ. في منطقة آسيا/أستراليا

APRALO

فريق مراجعة املسؤولية والشفافية

،ICANN داخل منظمة والشفافية  املسؤولية  يتولى مسؤولية مراجعة  اجملتمع  هو فريق من ممثلي 

حتقيق مصالح مستخدمي اإلنترنت في مختلف دول العالم. والسعي وراء

ATRT

رموز البلدان الداعمة ألسماء منظمة األسماء

وتتولى مسؤولية تطوير السياسات الشاملة ،ICANN واحدة من ثالث منظمات داعمة ضمن منظمة

باستثناء - باستثناء - باستثناء ال ميكن ألحد . ال ميكن ألحد . ال ميكن ألحد وتزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات املتصلة بنطاقات املستوى األعلى لرموز الدول،

.ccNSO في منظمة ccTLD - أن يصبحوا أعضاًء مشغلي نطاقات

(ccNSO)

نطاق املستوى األعلى لرموز الدول

مثل .uk )اململكة املتحدة( و.de )أملانيا( و.jp )اليابان( )على تسمى النطاقات التي تتكون من حرفني،

بنطاقات املستوى األعلى لرمز البلد )ccTLDs( وتكون متوافقة مع البلد أو املنطقة أو سبيل املثال(،

األماكن اجلغرافية األخرى.

ccTLD

النطاقات نظام أسماء

النظام الذي يساعد املستخدمني على معرفة طريقهم في اإلنترنت من خالل توصيل الكمبيوتر أو

عنوان بروتوكول اإلنترنت )IP( الفريد ألحد األجهزة باسم النطاق. 

DNS

النطاقات امتدادات أمان نظام أسماء

بروتوكول أمان مت تطويره من ِقبل فرقة عمل هندسة اإلنترنت حلماية مستخدمي اإلنترنت من خالل

دمج تشفير املفتاح العام في نظام اسم النطاق من أجل "توقيع" البيانات رقمًيا.

DNSSEC

اإلقليمية األوروبية At-Large منظمة

At-Large اإلقليمية اخلمس )RALO( التي يتشكل منها مًعا مجتمع At-Large إحدى منظمات

وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات ICANN داخل منظمة

في املنطقة األوروبية.

EURALO
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اللجنة االستشارية احلكومية

متعددة احلكومية  واملنظمات  الدولية  احلكومات  قبل  من  معينني  ممثلني  تضم  استشارية  جلنة  هي 

اجلنسيات ومنظمات املعاهدات واالقتصاديات البارزة. وتكمن وظيفتها في تقدمي النصيحة جمللس إدارة

بشأن األمور التي تهم احلكومة. ICANN

GAC

نطاق املستوى األعلى العام

 .asia.و net.و   .comمثل هو امتدادات اسم نطاق اإلنترنت املكونة من ثالثة حروف أو أكثر، gTLD

العامة منظمة دعم األسماء

من أجل نطاقات املستوى ICANN هي الكيان الرئيسي في عملية صناعة السياسات داخل منظمة

الدوائر السجالت، أمناء السجالت،: السجالت،: السجالت، وهي مكونة من أربع مجموعات من أصحاب املصلحة. وهي مكونة من أربع مجموعات من أصحاب املصلحة. وهي مكونة من أربع مجموعات من أصحاب املصلحة األعلى العامة

االنتخابية التجارية والدوائر االنتخابية غير التجارية.

GNSO

هيئة أرقام اإلنترنت اخملُصصة

وتنسيق تخصيص معايير البروتوكول IP هي هيئة مسؤولة في األصل عن مراقبة تخصيص عنوان

مبا في ذلك تفويض نطاقات املستوى األعلى ومراقبة ،DNS املقدمة في املعايير الفنية لإلنترنت وإدارة

والتي تتضمن توزيع العناوين على سجالت ،IANA وظائف بأداء ICANN . نظام خادم اسم اجلذر. نظام خادم اسم اجلذر. تقوم

.DNS وآخرين لتخصيص معايير البروتوكول ومراقبة تشغيل IETF اإلنترنت اإلقليمية والتنسيق مع

IANA

اخملُصصة شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء

مت تنظيمها مبوجب قوانني والية كاليفورنيا وتهدف للمصلحة العامة، هي شركة غير هادفة للربح،

واألرقام )األسماء الفريدة  التعريق  ألدوات  العاملية  اإلنترنت  أنظمة  األعلى-  املستوى  -على  لتنسيق 

ومنظمة أصحاب املصلحة املتعددين املسؤولني والعمل حتت إدارة القطاع اخلاص، ومعامالت البروتوكول(؛

بشكل معقول ومناسب فيما يتعلق بهذه الوظائف التقنية. عن تطوير سياسة االرتقاء

ICANN

فريق عمل هندسة اإلنترنت

اإلنترنت تقنيات  هندسة  في  ويشاركون  التنظيم  ذاتيو  بأنهم  يتميزون  الذين  األفراد  من  مجموعة 

ال توجد عضوية. ال توجد عضوية. ال توجد عضوية وهو الهيكل الرئيسي املشارك في املواصفات املعيارية اجلديدة في اإلنترنت. وهو الهيكل الرئيسي املشارك في املواصفات املعيارية اجلديدة في اإلنترنت. وهو الهيكل الرئيسي املشارك في املواصفات املعيارية اجلديدة في اإلنترنت وتطويرها

ميكن أن يقوم أي شخص بالتسجيل بها وحضور أي اجتماع. ،IETF رسمية في

IETF

النطاقات الدولية أسماء

النطاقات التي تتضمن احلروف املستخدمة في التمثيل احمللي للغات التي ال تكتب باحلروف هي أسماء

."a-z" الستة والعشرين املكونة لألبجدية الالتينية األساسية

IDN

اإلقليمية بأمريكا الالتينية/جزر الكاريبي At-Large منظمة

At-Large اإلقليمية اخلمس )RALO( التي يتشكل منها مًعا مجتمع At-Large إحدى منظمات

وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات ICANN داخل منظمة

جزر الكاريبي/جزر الكاريبي/جزر الكاريبي. في املنطقة التي تشمل أمريكا الالتينية

LACRALO

اإلقليمية بأمريكا الشمالية At-large منظمة

At-Large اإلقليمية اخلمس )RALO( التي يتشكل منها مًعا مجتمع At-Large إحدى منظمات

وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات ICANN داخل منظمة

في منطقة أمريكا الشمالية.

NARALO

اإلقليمية بأمريكا الشمالية At-large منظمة

At-Large اإلقليمية اخلمس )RALO( التي يتشكل منها مًعا مجتمع At-Large إحدى منظمات

وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات. وهي تزوّد األفراد ومجموعات املستخدمني النهائيني باألخبار واملوارد واملعلومات ICANN داخل منظمة

في منطقة أمريكا الشمالية.

NARALO
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إدارة االتصاالت واملعلومات القومية

IANA الوظائف في تتحمل مسؤولية منح عقد  التجارة األمريكية، وزارة  هي وكالة موجودة داخل 

.ICANN واملشاركة في أنشطة وضع سياسة

NTIA

اتفاقية اعتماد أمني السجل

السجل املعتمدين. وقد مت حتديثه مؤخرًا ليتضمن قواعد حماية وأمناء ICANN هو العقد املبرم بني

السجالت. املسجل املعززة واملساءلة اإلضافية ألمناء

RAA

اإلقليمية At-Large منظمة

من ICANN. يوجد خمٌس هي املنتدى الرئيسي ونقطة التنسيق اإلقليمية لإلسهامات العامة في

وأمريكا جزر الكاريبي،/جزر الكاريبي،/جزر الكاريبي، وأمريكا الالتينية وأوروبا، وآسيا واحمليط الهادئ، RALO )هي إفريقيا، منظمات

لوثائقها طبًقا  إدارتها  وتتم  مستقلة  هيئة  RALO منظمات من  منظمة  كل  تعتبر  الشمالية(. 

مبا في ذلك مذكرة التفاهم. التنظيمية،

RALO

طلب للتعليقات

لوصف االبتكارات أو األبحاث أو السلوكيات أو املناهج املرتبطة بطريقة عمل IETF مذكرة ينشرها

بعض املفاهيم املنشورة كطلبات للتعليقات تصبح معايير لإلنترنت. بعض املفاهيم املنشورة كطلبات للتعليقات تصبح معايير لإلنترنت. بعض املفاهيم املنشورة كطلبات للتعليقات تصبح معايير لإلنترنت. اإلنترنت أو األنظمة املتصلة به

RFC

سجل اإلنترنت اإلقليمي

هي منظمة تقوم بإدارة عناوين اإلنترنت وفًقا للمنطقة اجلغرافية.
RIR

اللجنة االستشارية لشؤون األمان واالستقرار

هي جلنة استشارية تركز على القضايا املتعلقة بأمان أنظمة التسمية وتخصيص العناوين في شبكة

اإلنترنت وسالمتها.

SSAC

نطاق املستوى األعلى

.www.example.net مثل "net" في من اسم النطاق "على ميني النقطة"، ميكن العثور على جزء
TLD

مجموعة العمل

فريق عمل يتألف من املتطوعني والذين يعملون على موضوع أو سياسة محددة.
WG



 ICANN حول
تتمثل مهمة ICANN في ضمان أن تكون شبكة اإلنترنت العاملية مستقرة وموحدة.

للوصول إلى شخص آخر على اإلنترنت، عليك كتابة عنوان على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك - االسم أو الرقم. يُشترط في ذلك العنوان أن يكون فريدًا لكي تعرف أجهزة 
  . الكمبيوتر مكان العثور على بعضها البعض. تتولى ICANN تنسيق هذه املعرفات الفريدة في جميع أنحاء العالم.  وبدون هذا التنسيق لن تتوفر لنا شبكة إنترنت عاملية

مت تأسيس ICANN في عام 1998. وهي شركة غير ربحية ذات منفعة عامة ينحدر املشاركون فيها من مختلف دول العالم وهم يكرسون أنفسهم للمحافظة على 
شبكة اإلنترنت آمنة ومستقرة وقابلة للتشغيل. وهي تعزز التنافسية وتطور سياسة معرفات اإلنترنت الفريدة.

ال تتحكم ICANN في احملتوى املتوفر على اإلنترنت. فال ميكنها إيقاف البريد العشوائي، كما أنها ال تتعامل مع إمكانية الوصول إلى اإلنترنت. ولكن من خالل دورها في 
.www.icann.org تنسيق نظام تسمية اإلنترنت، فإنها تتمتع بتأثير كبير على توسع اإلنترنت وتطورها. للتعرف على مزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع الويب
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املكاتب التابعة

+90 212 381 8731 فاكس +90 212 381 8727 هاتف Turkey  Selenium Plaza No:10/C K:5&6,
34349 Fulya, Besiktas, Istanbul

 Regus Selenium Plaza, Hakki
.Yeten Cad

Istanbul

+1 310 823 8649 فاكس +1 310 301 5800 هاتف USA Los Angeles, CA, 90094 Waterfront Drive Suite 300 12025 Los Angeles
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