اإلنترنت يحتاج إليك
يدعم المجتمع العام المشاركة العالمية في  ICANNلمستخدمي اإلنترنت الفرديين
ممن يريدون التأثير في القرارات المؤثرة في استخدام كل فرد لإلنترنت في كل
مرة يستخدم فيها الشبكة .يقدم المجتمع العام بشركة  ICANNنصائح جوهرية
متعلقة بالسياسة لشركة  ،ICANNبما في ذلك إرشادات حول كيفية التأكد من أن
التغييرات التي تطرأ على نظام عناوين اإلنترنت يمكن أن تساعد في ضمان أن
ً
ومحال للثقة بشكل أكبر ،وكيفية تطبيق أسماء النطاقات
يصبح اإلنترنت مكا ًنا آم ًنا
العالمية (أسماء النطاقات "باللغة المحلية") ،وكيفية تقديم النطاقات اإلضافية الجديدة
عالية المستوى ( .infoو .nameو .museumوغيرها) .ويتم تشجيع المجموعات
على التسجيل والمشاركة في  ICANNعن طريق تقديم استمارة طلب التحاق بسيطة
عبر اإلنترنت (متوفرة على الموقع  )http://www.atlarge.icann.orgلكي
تصبح إحدى "لبنات المجتمع العام".

لماذا تنضم إلى المجتمع العام؟
إن المنظمات األعضاء في المجتمع العام مستقلة تمامًا عن  .ICANNوتقر عملية

"المجتمع العام" هو اسم مجتمع مستخدمي اإلنترنت الفرديين الذين
يشاركون في عمل تطوير سياسة شركة  .ICANNيمثل آراء مستخدمي اإلنترنت
الفرديين ما يزيد عن  100لبنة نشطة في جميع أنحاءالعالم والتي تشكل المجتمع
العام .ويمكنك معرفة المزيد حول المجتمع وأنشطته من خالل موقع الويب
 ،www.atlarge.icann.orgباإلضافة إلى معرفة كيفية االنضمام والمشاركة في
تشكيل مستقبل نظام أسماء النطاقات ( )DNSالعالمي والمعرفات الفريدة األخرى
التي يعتمد عليها كل مستخدم فردي لإلنترنت في كل مرة يزور فيها اإلنترنت.

حول ICANN

"تطوير اهتمامات مستخدمي اإلنترنت الفرديين حول العالم

للتواصل مع شخص آخر على اإلنترنت ،يجب عليك كتابة عنوان على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك  -اسم أو رقم .ويجب أن يكون هذا العنوان فري ًدا لكي
تعرف أجهزة الكمبيوتر مكان العثور على بعضها البعض .وتنسق  ICANNهذه
المعرفات الفريدة عبر العالم .وبدون هذا التنسيق ،لن يتوفر لنا إنترنت عالمي
واحد .تم تأسيس  ICANNعام  .1998وهي شركة غير ربحية ذات منفعة عامة
تضم مشاركين من جميع أنحاء العالم يكرسون جهودهم للحفاظ على أمان اإلنترنت
واستقراره وإمكانية تشغيله .كما تعزز المنافسة وتطور سياسة المعرفات الفريدة
لإلنترنت .إال أن  ICANNال تتحكم في المحتوى الموجود على اإلنترنت .فال
يمكنها إيقاف البريد العشوائي كما أنها ال تتعامل مع الوصول إلى اإلنترنت .ولكن
من خالل دورها في تنسيق نظام التسمية الخاص باإلنترنت ،تتمتع بتأثير كبير على
توسع اإلنترنت وتطوره .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع:

داخل ".ICANN

المجتمع العام بشركة ICANN

.www.icann.org

شركة اإلنترنت
لألرقام واألسماء المُخصصة

التسجيل بأن هذه المجموعات تفي بمعايير  ICANNإلشراك مستخدمي اإلنترنت
الفرديين على المستوى المحلي أو مستوى الموضوع في أنشطة ،ICANN
ولزيادة فهم األفراد للقرارات التي تؤثر عليهم واشتراكهم في اتخاذها .وهناك
الكثير من مجموعات المستخدمين من كل منطقة في جميع أنحاء العالم مشتركة

وعندما يتم اختيار مجموعتك لتكون لبنة من لبنات المجتمع العام،
فإنها تحظى بما يلي:
•دور معترف به في تشكيل السياسات التي تؤثر في كيفية استخدام كل فرد
لإلنترنت كل يوم
•إمكانية وصول سريعة وسهلة لمعلومات مستقاة من مصدرها األول حول
األحداث الجارية وأسباب أهميتها للمستخدمين النهائيين
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•فرص لتثقيف أعضاء مجموعتك حول طبيعة عمل  ICANNوتطورات
اإلنترنت

وحول المشاركة في قرارات  ICANNالحيوية لمستخدمي اإلنترنت النهائيين

•فرص لالتصال عبر شبكات مع مجموعات أخرى في بلدك ومنطقتك مع نمو
المجتمع العام

إذا أرادت مجموعة تشترك بها

فيجب عليها أن تنضم إلى المجتمع العام بشركة  ICANNوتشارك

•إمكانية التمثيل في  ICANNعلى المستويين اإلقليمي والدولي ،باإلضافة إلى أن
اإلقليمية والدولية المهمة في ICANN
•صفحة ويب مجانية وآليات أخرى قائمة على اإلنترنت لدعم عمل مجموعتك

االستشارات لشركة  ICANNحول كيفية التأكد من أن القرارات التي تشكل
اإلنترنت تعكس اهتمامات المستخدمين النهائيين .يمكنك التواصل مع اللجنة
 alac@atlarge.icann.orgأو http://www.atlarge.icann.org

 ICANNتستمع إليك

في قرارات  ICANNالحيوية لمستخدمي اإلنترنت النهائيين.
التسجيل مجاني وسهل .نحث المجموعات المهتمة باالشتراك في

ما نوع المجموعات التي يمكنها التسجيل لتصبح إحدى لبنات
المجتمع العام؟

المجتمع العام بشركة  ICANNعلى إرسال رسالة بريد إلكتروني

أي مجموعة تدعم قدرة األفراد على مشاركة آرائهم في الموضوعات التي تتناولها

على الموقع http://www.atlarge.icann.org/join

( )ALACللعمل مع مجموعات المستخدمين في جميع أنحاء العالم لتقديم

االستشارية لعموم المستخدمين ( )ALACعلى الموقع:

ً
مسموعا!
فاجعل صوتك

إلى als@atlarge.icann.org :أو تقديم طلب عبر اإلنترنت

فإنها متاحة عن طريق االتصال باللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ()ALAC
التابعة لشركة  .)ICANNوقد تم تشكيل اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين

أعضاء مجموعتك سيصبحون مؤهلين للعمل في هيئات صناعة القرار

أن يكون لها تأثير في القرارات التي تشكل اإلنترنت،

مزيد من المعلومات

 ،ICANNوتفي بالمعايير القليلة البسيطة التي تضعها  ،ICANNيمكنها التسجيل
لتصبح إحدى لبنات المجتمع العام .أنواع المجموعات التي قامت بالتسجيل
(أو أعربت عن اهتمامها بالتسجيل) لتكون إحدى لبنات المجتمع العام ،تتضمن:
•مجموعات الشبكات المجتمعية

•منظمات مستخدمي الكمبيوتر

•الجمعيات المهنية (مثل المهندسين

•مجموعات إنترنت المجتمع المدني

والمحامين وما إلى ذلك)
•المنظمات األكاديمية والبحثية
•فروع جمعية اإلنترنت

•مجموعات حماية المستهلك

أعضاء اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين ( )ALACومسئولي
المجتمع العام اإلقليميين وبعض من تربطهم بهم عالقات في اجتماع
 ICANNفي مدينة سيول ،في أكتوبر .2009
الصف األمامي :ديف أناند تيلوكسينغ ،ورودي فانسنيك ،وهاوا داياكيتي،
وشيريل النجدون-أور ،وفاندا سكارتيزيني ،وسيلفيا هيرلين ليت،
وجوزيه أوفيديو سالجويرو ،وفيفك فيفكاناندان ،وإيدمون تشنج.
الصف الخلفي :كارلتون سامويلز ،ودارلين ثومبسون ،وإيفان ليبوفيتش،
وديديير كاسولي ،وجاريث شيرمان ،وباتريك فاند وال ،وسيباستيان
باكوليت ،وجيمس سينج ،وكارلوس أجويري ،وآدم بيك.

