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ICANN AT-LARGE االشتراك مع ما ھي منظمة AT-LARGE إلقلیم أفریقیا 
"AFRALO"؟

من  واحدة   "AFRALO" أفریقیا  إلقلیم   At-Large منظمة  إن 
تشکل  والتي   (RALOs) إقلیمیة   AT-LARGE منظمات  خمس 
والموارد  األخبار  توفر  ICANN. وھي  داخل   At Large دائرة 
في  النھائیین  المستخدمین  من  والمجموعات  لألفراد  والمعلومات 
األنشطة  في  بنشاط  المشاركة  من  تمكنھم  والتي  األفریقیة  المنطقة 
المختلفة التي تنظمھا ICANN، خاصة في عملیة وضع السیاسات 

لضمان وصول األصوات األفریقیة بشكل جید.

 At-Large خالل حملة توعویة واسعة النطاق، انضمت عدة بنى
السنوات  في  أفریقیا  إلقلیم   At-Large منظمة  إلى   "ALSes"
من  25 دولة  یمثلون   ALSes بنى  من   44 من  وأكثر  األخیرة. 
أفریقیا  إلقلیم   At-Large منظمة  یشكلون  األفریقیة  المنطقة 
حكومیة  غیر  منظمات   At-Large بنى  وتعد   ."AFRALO"
تقنیة  نشطاء  أو  المحلیین  اإلنترنت  مستخدمي  تمثل  جمعیات  أو 
المعلومات واالتصاالت بشكل عام. وھم یشاركون في بناء القدرات 
والمفتوحة  الحرة  البرمجیات  وتعزیز  المحرومة،  للمجتمعات 
بصفة  البشریة  والتنمیة  والبیئة  والصحة  الثقافة  وتطویر  المصدر، 

عامة في القارة مستفیدین من اإلنترنت في أنشطتھم.

معلومات االتصال المحلیة

قم بإجراء مسح للرمز للحصول على مزیٍد 
من المعلومات

ساعدنا على صیاغة 
مستقبل اإلنترنت

منظمة At-Large إلقلیم أفریقیا

یمكنك معرفة كیفیة االنضمام لمنظمة 
At-Large إلقلیم أفریقیا من خالل 

زیارة موقعنا اإللكتروني: 
atlarge.icann.org/afralo

یمكنكم التواصل مع At-Large عن طریق البرید 
اإللكتروني:

staff@atlarge.icann.org

انضم إلى قائمتنا البریدیة:
atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo/

afri-discuss أعضاء AFRALO وأعضاء مجتمع At-Large في اجتماع ICANN55 في 
مراكش، مارس 2016.



At-Large الھیكل التنظیمي لمنظمة

اختیار المقعد رقم 15 في مجلس إدارة 
 At-Large من قبل لجنة ICANN

At-Large االستشاریة ومجتمع

(ALSes) At-Large أكثر من 200 من بنى — (RALOs) إقلیمیة AT-LARGE خمس منظمات

لجنة At-Large االستشاریة - 15 عضو
 At-Large اختیار 10 من قبل منظمات

اإلقلیمیة "RALOs" للعمل في لجنة 
At-Large االستشاریة "ALAC" (2 من 

كل منظمة من منظمات At-Large اإلقلیمیة 
("RALO"

منظمة At-Large إلقلیم 
"EURALO" أوروبا

 At-Large منظمة
اإلقلیمیة آلسیا 

وأسترالیا وجزر 
المحیط الھادئ 
"APRALO"

اختیار 5 من قبل لجنة الترشیح للعمل في لجنة 
At-Large االستشاریة (1 من كل منطقة)

منظمة At-Large إلقلیم 
"AFRALO" أفریقیا

 إلقلیم 

 ،At-Large أساس مجتمع At-Large تشكل بنى
الذي یمثل مصالح مستخدمي اإلنترنت الفردیین في 
 At-Large منظمات  وتقوم  العالم.  أنحاء  جمیع 
بناًء   At-Large بنى  بتوحید  الخمسة  اإلقلیمیة 
(منظمة  أفریقیا  وھي:  الجغرافیة،  مناطقھا  على 
At-Large إلقلیم أفریقیا "AFRALO")؛ آسیا، 
منظمة At-Large اإلقلیمیة آلسیا وأسترالیا وجزر 
(منظمة  أوروبا  "APRALO"؛  الھادئ  المحیط 
"EURALO")؛  أوروبا  إلقلیم   At-Large
الالتینیة  ألمریكا  اإلقلیمیة   At-Large منظمة 
وأمریكا   ،"LACRALO" الكاریبي  وجزر 
ألمریكا  اإلقلیمیة   At-large (منظمة  الشمالیة 

.("NARALO" الشمالیة

 At-Large تعد منظمة ،ICANN ضمن نموذج أصحاب المصلحة المتعددین في
إلقلیم أفریقیا "AFRALO" مجتمًعا متطوًعا یعمل لصالح مستخدمي اإلنترنت 
في أفریقیا. وتكون معظم اجتماعاتھا ومؤتمراتھا الھاتفیة مفتوحة للجمیع بغض 

النظر عن وضع العضویة في منظمة At-Large إلقلیم أفریقیا. 

 :ALS ُیرجى إكمال نموذج طلب االلتحاق ببنیة ،ALS لتصبح عضًوا في
 atlarge.icann.org/en/als-application

یمكن للجمیع االشتراك في القائمة البریدیة المفتوحة: 
atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo/afri-discuss

التعاون مع سجل اإلنترنت اإلقلیمي لمنطقة أفریقیا 
"مركز معلومات الشبكة األفریقیة"

وقعت مذكرة تفاھم مع سجل اإلنترنت اإلقلیمي لمنطقة أفریقیا (مركز معلومات الشبكة 
األفریقیة) للقیام باآلتي: 

تعزیز التعاون من أجل التنمیة المتبادلة بین المنظمتین،• 

تسھیل تطویر القدرات المشتركة،• 

تنظیم الفعالیات واألنشطة ذات االھتمام المشترك، بما في ذلك مشاریع للبحث • 
والتطویر المتعلقة بالمنطقة األفریقیة، واالجتماعات و/أو ورش العمل.

معرض منظمة AT-LARGE إلقلیم أفریقیا 
"AFRALO" وإشراك المجتمع المحلي

 AT-LARGE لماذا یجب أن یشارك األشخاص في منظمة
إلقلیم افریقیا "AFRALO" وكیف یمكنھم االشتراك؟

كانت منظمة At-Large إلقلیم أفریقیا "AFRALO" المنشئ الرائد لمعرض 
تنظیم  فیھا  یتم  التي  المناطق  في   "RALO" اإلقلیمیة   At-Large منظمة 
اجتماعات ICANN. ونحن فخورون بأن المعرض أصبح تقلیًدا داخل مجتمع 

At-Large ككل. 

إلقلیم   At-Large منظمة  تنظم  بالمعرض،  المتعلقة  األنشطة  إلى  باإلضافة 
أفریقیا "AFRALO" األنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي، مستغلة 
النھائیین  المستخدمین  ICANN في منطقتنا. وندعو  اجتماع  استضافة  فرصة 

المحلیین للمشاركة في اجتماع ICANN ببرنامج خاص مخصص لھم.

كانت عملیة بناء القدرات واحدة من األنشطة الرئیسیة لمنظمة At-Large إلقلیم 
أفریقیا "AFRALO" منذ عام 2009. فنحن نقدم برامج التدریب المباشرة و/أو 
االفتراضیة لبنى At-Large األفریقیة "ALSes". والھدف من ھذه البرامج 
و  At-Large أنشطة  جمیع  في  أفضل  لمشارکة  لمجتمعنا  األدوات  تقدیم  ھو 

ICANN (عملیة وضع السیاسات، ومجموعات العمل، إلخ).

لعبت منظمة At-Large إلقلیم أفریقیا دوًرا نشًطا للغایة في عملیة انتقال دور 
تنسیق  (مجموعة   ICANN مساءلة  وعملیة   IANA وظائف  على  اإلشراف 
عملیة انتقال دور اإلشراف على وظائف ICG" IANA"، مجموعة العمل عبر 
المجتمع "CWG" ومجموعة العمل عبر المجتمعات "CCWG"). وأسھمت 
في جمیع خطوات  رأیھا  وأبدت  النقاش  في  أفریقیا  إلقلیم   At-Large منظمة 

وضع مقترح االنتقال. 

من التقالید األخرى التي بدأتھا منظمة At-Large إلقلیم أفریقیا في عام 2010 
 At-Large الذي تنظمھ منظمة AFRALO-AfrICANN االجتماع المشترك
إلقلیم أفریقیا أثناء كل اجتماع من اجتماعات ICANN. وتجمع الفعالیة مجتمع 
األھمیة  ذات  المسائل  مناقشة  خاللھ  من  یتم  منتدى  وتقدم  األفریقي   ICANN
إلى مجلس  یقدم  ببیان مشترك  االجتماعات  ICANN. وتختتم ھذه  في  العالیة 

إدارة ICANN واألطراف المعنیة.

ما الذي نفعلھ في منظمة AT-LARGE إلقلیم أفریقیا 
"AFRALO"؟

منظمة At-large اإلقلیمیة 
"NARALO" ألمریكا الشمالیة

منظمة At-Large اإلقلیمیة 
ألمریكا الالتینیة وجزر 

"LACRALO" الكاریبي


