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) لشرركة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصة At-Largeااإلنتررنتت (االمعررووفف باسمم  يمستخددم عائلةمررحًبا بكك في 
)ICANN لمستعملي ااإلقليیميیة  تككي منظظماالمشارركة ف على)! ووُتعدد هھھھذذهه االووثيیقة ملخًصا لمعلووماتت منن شأنهھا مسعاددتكك

). RALO( ااإلنتررناتت  
 

يیتمم شررحح جميیع ااالختصاررااتت االمستخددمة في هھھھذذهه االووثيیقة عندد أأوولل مررةة ُتذذكرر فيیهھا. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، يیمكنكك أأيیًضا 
وواالبحثث عنن ااالختصاررااتت تحتت: ICANNمصططلحاتت  قائمةمررااجعة   
  ICANN :http://www.icann.org/en/general/glossary.htmمصططلحاتت  •
/http://www.andalucia.com/icannاالمساعددةة في االتعررفف على ااالختصاررااتت:  ICANNأأددااةة  •  
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. ووثائقق االتنظظيیمم ااإلقليیميیة1  
 ماننوو ض معتمددةة لتعززيیزز )(At-Large ALSجمعيیاتت ) منن (RALO لميیتعملي ااإلنتررناتتتتكوونن االمنظظماتت ااإلقليیميیة 

  .ICANNمشارركة مستخددمي ااإلنتررنتت ااإلقليیميیيینن غيیرر االتجارريیيینن في عمليیة تططوويیرر سيیاساتت 
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:في عملهھا )RALO( لميیتعملي ااإلنتررناتتاالمنظظماتت ااإلقليیميیة  االررئيیسيیة االووثائقق هھھھذذههتررشدد   

 
1 . مذذكررةة االتفاهھھھمم1-  

.ICANN) ووتددعمهھا RALOقليیميیة () إإلى تصميیمم ااألنشططة ووتحدديیددهھھھا لتنفذذهھھھا االمنظظمة ااإلMOUتهھددفف مذذكررةة االتفاهھھھمم (  
 

1 ااإلقليیميیة االدااخليیة وواالقواانيین ااإلجرااءااتت٬، قوااعد االتشغيیل٬، مباددئئ. 2-  
مجمووعة منن االمباددئئ ووااإلجررااءااتت االمحددددةة إإما في مباددئئ االتشغيیلل ااإلقليیميیة  بعملهھا حسبب االمنظظماتت ااإلقليیميیةتقوومم 
. ااإلقليیميیةااإلجررااءااتت وو/أأوو االقوواانيینن  قووااعددوو/أأوو   

 
وورر على ووثائقق االتنظظيیمم ااإلقليیميیة على ااإلنتررنتت على االعناوويینن االتاليیة:يیمكنن االعث  

AFRALO: https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents  
APRALO: https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents  
EURALO: mmunity.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instrumentshttps://co  
LACRALO: https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents  
NARALO: https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers  

 

. قوواائمم االبرريیدد ااإللكتررووني2  
 

2 -1 .ts.icann.orglis-announce@atlarge-alac  
ُتستخددمم لإلعالناتت االمووجهھة منن االمووظظفيینن ووررئيیسس االلجنة االتي في قائمة االبرريیدد ااإللكتررووني هھھھذذهه. تمم إإددررااجج ااشتررااكككلقدد 

. وويیشترركك جميیع أأعضاء االلجنة االمووسعة At-Largeعائلة ) إإلى ALACااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (
جمعيیاتت ) ووممثلوو (RALO االمنظظماتت ااإلقليیميیة االعامة مسؤؤوولوو) ووALACااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (

). ووال ALACتلقائيًیا في قائمة إإعالناتت االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت ( )ALS( مستخددمي ااإلنتررناتت
مي ووررئيیسس االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخدد At-Largeمووظظفي  منن ططررففهھھھذذهه االقائمة سووىى  ااررسالل االررسائلل إإلىيیمكنن 

يیمكنن للجميیع مشاهھھھددةة االقائمة٬، كما يیمكنن أليي شخصص ااالشتررااكك فيیهھا.بيینما  ). ALACااإلنتررنتت (  
 

نن يیاالمووظظف هھھھؤؤالء . وويیعمللAt-Largeحاليًیا ثالثة مووظظفيینن بددوواامم كاملل وومووظظفيینن بددوواامم جززئي لخددمة  ICANNتووظظفف 
وواالتي تشملل  لهھذذهه االعائلةخددماتت يیقددموونن عدددًداا منن االكما  At-Largeوو عائلة  ICANNكمسؤؤووليینن عنن االعالقاتت بيینن 

  . حضوورريیةاالهھاتفيیة وواال جتماعاتتتنظظيیمم جميیع ااإل
 

2 ) RALOااإلقليیميیة ( تككلمنظظم. قائمة االبرريیدد ااإللكتررووني 2-  
تلقائيًیا في قائمة االبرريیدد ااإللكتررووني االخاصة بالمنططقة االتي  (ALS) جمعيیاتت مستعملي ااإلنتررناتت يیشترركك جميیع ممثلي
قوواائمم ل سررددوواائمم ااإلقليیميیة بأنهھا مررئيیة للجميیع وويیمكنن أليي شخصص ااالشتررااكك فيیهھا. ووفيیما يیلي يیتبعوونن لهھا. ووتتسمم االق

االبرريیدد ااإللكتررووني ااإلقليیميیة:  
 

): APRALOاالمنظظمة ااإلقليیميیة آلسيیا ووأأستررااليیا ووجززرر االمحيیطط االهھاددئئ ( •  
lists.icann.org-discuss@atlarge-apac  

 
): AFRALOاالمنظظمة ااإلقليیميیة ألفرريیقيیا ( •  

lists.icann.org-discuss@atlarge-afri  
 

EURALO)االمنظظمة ااإلقليیميیة ألووررووبا ( •  
lists.icann.org-uss@atlargedisc-euro  
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):LACRALOاالمنظظمة ااإلقليیميیة ألمرريیكا االالتيینيیة وواالكارريیبي ( •  

lists.icann.org-en@atlarge-discuss-lac (ااإلنجليیززيیة)   
lists.icann.org-es@atlarge-discuss-lac (ااإلسبانيیة)  

 
  ):NARALOاالمنظظمة ااإلقليیميیة ألمرريیكا االشماليیة ( •

lists.icann.org-discuss@atlarge-na  
 

 
2 ىى لمستعملي ااإلنتررناتتخررااألبرريیدد إإلكتررووني االقوواائمم  .3-  

االعدديیدد منن قوواائمم االبرريیدد ااإللكتررووني ااألخررىى باإلضافة إإلى تلكك االتي ااشترركتت فيیهھا بالفعلل. وويیمكنكك ااالشتررااكك هھھھناكك 
بصووررةة مستقلة في أأيي منن هھھھذذهه االقوواائمم االبرريیدديیة االعامة االتي تتووفرر بالعنوواانن االتالي:  

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

:   هھمككصص إإلى قائمتي برريیدد إإلكتررووني قدد توونوودد ااإلشاررةة بووجهھ خا  
• lists.icann.org-large@atlarge-at  

لقة بالسيیاساتت. وويیمكنن للجميیع هھھھذذهه قائمة االبرريیدد ااإللكتررووني االعامة االعالميیة االمستخددمة لمناقشة ااألموورر االمتع
كما يیمكنن أليي شخصص ااالشتررااكك فيیهھا.  ررؤؤيیتهھا٬،  

• lists.icann.org-alac@atlarge  
ُتستخددمم هھھھذذهه االقائمة االبرريیدديیة في االمناقشاتت االخاصة بسيیاساتت االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت 

)ALAC  .( ووال يیمكنن للجميیع ررؤؤيیتهھا ووال يیشترركك فيیهھا سووىى أأعضاء االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي
) وواالمسؤؤووليینن عنن االعالقاتت بيینن االلجنة RALOاالمنظظماتت ااإلقليیميیة ( مسؤؤوولي) ووALACااإلنتررنتت (

. لكنن ااألررشيیفف يیمكنن ICANN) وواالجهھاتت ااألخررىى االتابعة لـ ALACااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (
لجميیع ررؤؤيیتهھ: ل  

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

(confluence wiki) . االمساحاتت االمجمعة االمخصصة على االمووااقع3  
3 االمساحاتت االمجمعة االمخصصة ااإلقليیميیة على االمووااقع .1-  

). RALOااإلقليیميیة ( تككتحرريیرر االمساحة االمجمعة االمخصصة ااإلقليیميیة على ااإلنتررنتت لمنظظم لقدد ُمنحتت مؤؤخرًراا حقووقق
بب االمررتبططة ببعضهھا ااأأيي عدددد منن صفحاتت االوو وو تحرريیرر بب تسمح بإنشاءاا(وواالمساحة االمخصصة هھھھي صفحة وو

بب ووااستخدداامم لغة تحدديیدد مبسططة أأوو محرررر نصووصص.) اااالبعضض بووااسططة متصفح وو  
 

ددعووةة تحتوويي على إإررشاددااتت تسجيیلل االددخوولل. ووبعدد أأنن تسجلل  إإلكترروونيیة منفصلة تحملل لكك لةإإررسالل ررسا مؤؤخرًراا تمملقدد 
ااإللكتررووني ووكلمة االمرروورر٬، ستتمكنن منن تحرريیرر هھھھذذهه االمساحة االمخصصة وواالمساعددةة  ككاالددخوولل باستخدداامم عنوواانن برريیدد

. يینةُمح دداائما إإبقائهھافي   
 

االمالحظظة أأنهھ ال يیمتكك حقووقق تحرريیرر االمساحة  : االررجاءEURALOمالحظظة بخصووصص االمساحة االمخصصة على مووقع 
ووأأعضاء االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت  EURLALO مسؤؤووليسووىى  EURALOاالمخصصة على مووقع 

)ALAC .(  
 

) مصددرًراا مهھًما للمعلووماتت االمتعلقة بأنشططة هھھھذذهه RALOتعدد االمساحاتت االمخصصة على مووقع االمنظظماتت ااإلقليیميیة (
االجتماعاتت على جميیع االمعلووماتت االمتعلقة ب االصفحاتت في هھھھذذههأأهھھھمم شيء هھھھوو أأنهھ يیمكنكك االعثوورر  االمنظظماتت. وورربما
وواالتسجيیالتت. االمقررررةة بما في ذذلكك جددااوولل ااألعمالل وواالمذذكررااتت االمختصررةة وو ااإلجررااءااتت ٬،االمستقبليیة وواالسابقة  

 
االتاليیة: URLيیمكنن االعثوورر على االصفحاتت ااإلقليیميیة االمخصصة على عناوويینن   

https://community.icann.org/display/AFRALO  
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https://community.icann.org/display/APRALO  
://community.icann.org/display/EURALOhttps 

https://community.icann.org/display/LACRALO  
https://community.icann.org/display/NARALO  

 
بالعنوواانن  )االستة لغاتت ااألممم االمتحددةةب( At-Large Wiki Pagesلمستخددمي ااإلنتررناتت لصفحاتت االمخصصة ااددليیلل يیووجدد 

https://community.icann.org/display/atlarge/At+Large+Wiki+Guideاالتالي:   
 
 

3 ااألنترناتت لمستعملي مخصصةاال ااألخرىى مساحاتتاال .2-  
باإلضافة إإلى االمساحاتت االمخصصة ااإلقليیميیة٬، تووجدد مساحاتت مخصصة للجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت 

)ALACاالسكررتارريیة ااإلقليیميیة وواالمسؤؤووليینن عنن االعالقاتت باللجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت  مسؤؤوولي) وو
)ALACجمووعاتت االعملل ) وومAt-Large  جمعيیاتت مستخددمي ااإلنتررناتتووكلل .  

 
االهھاتفيیة وومجمووعاتت االعملل وواالفعاليیاتت  ااإلجتماعاتتاالسكررتارريیة في تنسيیقق ااألنشططة ااإلقليیميیة مثلل  مسؤؤوولوويیساعدد 

 االمتخذذةة . كما أأنهھمم يیتحملوونن كذذلكك مسؤؤووليیة االووثائقق مثلل مذذكررااتت ااالجتماعاتت ووعناصرر ااإلجررااءااتتاالتحسيیسيیة
) االتي ُتعدد كلل شهھرر ووكلل أأرربعة شهھوورر. باإلضافة إإلى ررؤؤساء االمنظظماتت ااإلقليیميیة RALOيیرر االمنظظماتت ااإلقليیميیة (ووتقارر
)RALO االسكررتارريیة نقططة ااالتصالل االررئيیسيیة االتي يیمكنكك االلجووء  مسؤؤوولوو) وونوواابهھمم وومووظظفي االددعمم االتابعيینن لهھمم٬، يُیعدد

لهھا. وويیمكنكك إإررسالل برريیدد إإلكتررووني إإلى االتي تتبع  قليیميیةإإليیهھا في أأيي شيء يیتعلقق بالمنططقة ااإل
staff@atlarge.icann.org تككللحصوولل على تفاصيیلل ااالتصالل بالسكررتيیرر ااإلقليیمي لمنططق .  

 
) في ضمانن إإمكانيیة ALACيیساعدد مسؤؤوولوو عالقاتت االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (  

٬،At-Large عائلة منن ددااخلل هھھھمميیتمم ااختيیارر٬، االذذيینن . هھھھؤؤالء االمسؤؤووليیننICANNللجنة بفعاليیة في جميیع أأجززااء ااشتررااكك اا  
للعالقاتت حاليًیا في  مسؤؤووليیننكمالحظظيینن. وويیووجدد ستة  ىىخررااأل ICANNمكووناتت يیشارركوونن في عملل   

 ى االمووقعاالمززيیدد منن االمعلووماتت عل ). (يیتووفررALACااللجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (
http://www.atlarge.icann.org/liaisons (  

 
 ALS. ووهھھھذذهه االصفحاتت تسمح لكلل ابب مخصصة لهھااصفحة وو (ALS)جمعيیة مستخددمي ااإلنتررناتت ووأأخيیرًراا٬، يیووجدد لكلل 

At-Large Wiki اتتبنشرر االمعلووماتت االمتاحة للجميیع ووإإددااررتهھا على صفح  
 

يیمكنن االعثوورر على مساحاتت االصفحاتت االمخصصة للجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت وومسؤؤوولي عالقاتت 
على االمووقع االتالي: ALSااللهھھھذذهه االلجنة وومجمووعاتت االعملل وو  

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

يیمكنن االعثوورر على االمساحة االمخصصة للسكررتارريیة على االمووقع االتالي:كما   
https://community.icann.org/display/CRALO  

 

ICANN وو At-Large للامة هھھھبب اا. مووااقع وو4  
.أأددناهه االمووضحة بباااالوو صفحاتت منن االتحققق اأأيیضً  االررجاء أأعالهه٬، االمذذكووررةة االتعاوونن ألددووااتت باإلضافة  

 

4    Large-At :www.atlarge.icann.org. االصفحة االررئيیسيیة 1-
.At-Largeعائلة ة االخاصة بيیووثائقق االمررجعألخبارر وو نقططة االبدداايیة االررئيیسيیة ل االصفحة ُتعدد هھھھذذهه  

 
بب االتاليیة.ااووووقدد تهھتمم٬، بووجهھ خاصص٬، بصفحاتت اال  

:At-Largeاالمخطططط االتنظظيیمي  •  
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http://www.atlarge.icann.org/orgchart  
  Large-At :large/announcements/enhttp://www.atlarge.icann.org/en/atااإلعالناتت  •
 االمررااسالتت (ااالستشاررااتت ووبيیاناتت االسيیاساتت):  •

http://www.atlarge.icann.org/correspondence  
االووثائقق االتعليیميیة االمتعلقة بالمووضووعاتت االخاصة بالسيیاساتت منن منظظوورر مستخددمي ااإلنتررنتت.  •

http://www.atlarge.icann.org/issues  
  Large-At :http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htmمعلووماتت عامة حوولل  •
٬، إإلخ.): االمسؤؤوولووننعضاء ووااأل جمعيیاتتتفاصيیلل االمنظظماتت ااإلقليیميیة (مثلل اال •

http://www.atlarge.icann.org/regions   
االحاليیوونن٬، إإلخ.):  لمسؤؤوولووننتفاصيیلل االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (مثلل ااألعضاء وواا •

p://www.atlarge.icann.org/alachtt  
بب ووأأددلة االمبتددئيینن) االلتعلمم ااإللكتررووني (ووتشملل االبووددكاستت وواالنددووااتت على االوو ICANNصفحة  •

http://icann.org/en/learning/  
 

4   ICANN  :www.icann.org. االصفحة االررئيیسيیة لـ 2-
بب االتاليیة.ااووقدد تهھتمم٬، بووجهھ خاصص٬، بصفحاتت االوو  

• ICANN  :للوواافدديیننhttp://www.icann.org/new.html  
  ICANN :/structure/http://www.icann.org/enمخطططط االهھيیكلل االتنظظيیمي لـ  •
  /ICANN :http://www.icann.org/en/aboutمعلووماتت عامة حوولل  •
  o.htmld-icann-http://www.icann.org/en/participate/what؟ ICANNما االذذيي تقوومم بهھ  •
؟على ااإلنتررنتت ICANN ما تأثيیرر •  

internet.html-on-http://www.icann.org/en/participate/effect  
  .icann.org/en/learning/http://wwwقسمم االتعلمم ااإللكتررووني:  •
  ICANN :http://www.icann.org/en/general/glossary.htm مصططلحاتت قائمة •

االمساعددةة في االتعررفف على ااالختصاررااتت:  ICANN(اانظظرر أأيیًضا أأددااةة 
http://www.andalucia.com/icann/(  

  /http://www.icann.org/en/topicsاالررئيیسيیة:  ICANNمووضووعاتت  •
  /http://www.icann.org/en/documentsاالررئيیسيیة:  ICANNووثائقق  •
  /http://www.icann.org/en/policyاالحاليیة:  ICANNرر سيیاسة جوواانبب تططوويی •
  /ICANN :http://www.icann.org/en/announcementsإإعالناتت  •
  /http://meetings.icann.orgاالددووليیة:  ICANNااجتماعاتت  •
comment/-http://www.icann.org/en/public: مفتووحةصفحة ااالستشاررااتت اال •  
  /:www.icann.org/en/general/bylaws.htmhttp/االددااخليیة:  ICANNلوواائح  •
  ICANN :http://www.icann.org/en/general/board.htmlمجلسس إإددااررةة  •

 
4 Facebook مووقع على At-Large صفحة .3-  

على االعنوواانن االتالي:  Facebookيیمكنكك ااالنضمامم إإلى صفحتنا على 
http://www.facebook.com/icann.atlarge  

 
٬، حسبب مووقعكك Facebookاالررجاء االمالحظظة أأنكك, قدد تتمكنن أأوو ال تتمكنن منن ااستخدداامم االصفحة االعامة على مووقع 

االجغرراافي.   
 

4 LinkedInعلى مووقع   At-Largeصفحة. 4-  
على االعنوواانن االتالي:  LinkedInاالعامم بمووقع  ICANN عائلةعضاء االمسجليینن بااشترركتت مجمووعة منن ااأل  

.com/groups?home=&gid=2238621linkedinwww.  
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.ICANNمددعًما بووااسططة مووظظفي  ����سهھھھذذاا بب اااالررجاء االمالحظظة أأنن مووقع االوو  

 

ااإلقليیميیةاالمنظظماتت  وو At-Largeاليیاتت فع قائمة. 5  
 

5 :At-Large فعاليیاتت قائمة .1-  
جتماعاتت ااجميیع  http://www.atlarge.icann.org/calendarاالعامم بالعنوواانن االتالي  Googleيیووضح تقوويیمم 

At-Large االخاصة باللجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت (٬، بما في ذذلكك تلكك وو االحضوورريیة االهھاتفيیةALAC (
) وومجمووعاتت االعملل. جميیع RALOووااللجنة االتنفيیذذيیة للجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت وواالمنظظماتت ااإلقليیميیة (

باللوونن ااألززررقق. معررفة At-Largeجتماعاتت اا  
 

االذذيي تعقددهه كلل منظظمة االهھاتفي االددوورريي االشهھرريي  ماععااإلجتاالهھاتفيیة االمووضحة في هھھھذذاا االتقوويیمم  جتماعاتتتتضمنن ااإل
ددقيیقة. ووُتنشرر تفاصيیلل هھھھذذهه االمكالماتت٬، بما  90إإلى  60االهھاتفيیة فتررةة تتررااووحح ما بيینن  جتماعاتت. ووتستمرر هھھھذذهه ااإلإإقليیميیة

.قاسبملخاصة بالمنظظمة ااإلقليیميیة في ذذلكك تفاصيیلل جددااوولل االعملل ووإإررشاددااتت االمشارركة٬، في قائمة االبرريیدد ااإللكتررووني اا  
 

االعامم٬، حسبب مووقعكك االجغرراافي. Googleاالررجاء االمالحظظة أأنكك, قدد تتمكنن أأوو ال تتمكنن منن ااستخدداامم تقوويیمم   
 

5 ااإلقليیميیة االفعاليیاتت قائمة .2-  
يیووجدد كذذلكك تقوويیمم للفعاليیاتت ااإلقليیميیة االخاررجيیة في االتقوويیمم االعامم. وويیووضح هھھھذذاا االتقوويیمم فعاليیاتت إإددااررةة ااإلنتررنتت االتي ُتقامم 

لكنن يیحضررهھھھا  ICANNاالتي تتبع لهھا. وونحنن نستخددمم هھھھذذاا االتقوويیمم لمتابعة االفعاليیاتت االتي تجررىى خاررجج في االمنططقة 
. وويیتمم تحدديیدد هھھھذذهه االفعاليیاتت ااإلقليیميیة باللوونن ICANNأأعضاء االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإلنتررنتت وومووظظفوو 

ااألصفرر.   
 

االمنظظماتت ااإلقليیميیة االعامة  سؤؤوولووددااثث ااإلقليیميیة٬، يیقوومم ملضمانن ااستمرراارريیة ااكتمالل هھھھذذاا االتقوويیمم االخاصص بفعاليیاتت ااألح
)RALO بالتحققق منن االززمالء ااإلقليیميیيینن بشأنن االفعاليیاتت االقاددمة. وويیمكنن أأنن تتضمنن هھھھذذهه االفعاليیاتت ااجتماعاتت مددررااء (

) NRO) وومنظظماتت موواارردد ااألررقامم (RIR) وومززوودديي اامتددااددااتت ااإلنتررنتت (ccTLDنططاقاتت االمستووىى ااألعلى لررمزز االبلدد (
وومنتدديیاتت إإددااررةة ااإلنتررنتت ااإلقليیميیة٬، ووغيیررهھھھا.    

 
االفعاليیاتت ااإلقليیميیة االخاررجيیة٬، فيیررجى ااستخدداامم قائمة االبرريیدد  لقائمةإإذذاا كنتت تررغبب في إإضافة إإحددىى االفعاليیاتت 

في  هھھھممتنددررجج أأسماء االذذيینن ااإلقليیميیيینن لمسؤؤووليیننااإللكتررووني االخاصة بالمنظظمة ااإلقليیميیة االتي تتبع لهھا لالتصالل با
فحاتت االمخصصة االتاليیة:االص  

AFRALO مسؤؤوولوو  
APRALO مسؤؤوولوو   
EURALO مسؤؤوولوو   
LACRALO مسؤؤوولوو   
NARALO مسؤؤوولوو   

 
	Adobeغرفف ااجتماعاتت   Connect  

Adobe Connect. غررفف ااجتماعاتت 6  
االتي تقوومم  االحضوورريیةاالهھاتفيیة وو  ااالجتماعاتتأأثناء  Adobe Connectغررفف ااجتماعاتت  At-Largeعائلة ستخددمم ت

بهھا. ووتووفرر هھھھذذهه االغررفف االمووجووددةة على ااإلنتررنتت ووااجهھة مستخددمم ووااحددةة يیمكنن للمشارركيینن ااستخدداامهھا إلررسالل ررسائلل 
ضض وومررااجعة ووثائقق ووجددوولل أأعمالل ااالجتماعع وومتابعة االعررووضض االتقدديیميیة ووررفع أأيیدديیهھمم لتقدديیمم فوورريیة لبعضهھمم االبع

االتعليیقاتت.   
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 ةاالصووتيی االحووااررااتتفي بعضض ااالجتماعاتت لالستماعع  Adobe Connect سيیصبح منن االممكنن قرريیًبا ااستخدداامم غررفة
لمحاددثاتت فوورريًیا ألكثرر منن لغة٬، ووال يیمكنن في لالجتماعع بددالً منن ااستخدداامم االهھووااتفف االمتاحة. لكنن تتمم تررجمة االكثيیرر منن اا

. Adobe Connectاالووقتت االحالي ااختيیارر قنووااتت لغاتت مختلفة ببررنامج   
 

االخاصة بأيي ااجتماعع بالصفحة االمخصصة لالجتماعع االتي تحتوويي على  Adobe Connectلغررفة  URLيیووجدد عنوواانن 
الل).عاددةًة أأعلى جددوولل ااألعم URLجددوولل أأعمالل ااالجتماعع. (يیووجدد عنوواانن   

 
٬، بما في ذذلكك ددليیلل "االبددء االسرريیع" وواالبرراامج Adobe Connectيیمكنن ااالططالعع على مززيیدد منن االمعلووماتت ببررنامج 

االتعليیميیة عبرر االفيیدديیوو ووقسمم ااألسئلة االشائعة على االعنوواانن االتالي:  
-https://community.icann.org/display/atlarge/At

Large+Community+Information+on+Adobe+Connect+8  
 

جمعيیاتت مستخددمي متووفررةة الستخدداامم  tAdobe Connec) غررفة RALOباإلضافة إإلى ذذلكك٬، يیووجدد بكلل منظظمة إإقليیميیة (
 Adobe). يیمكنن االعثوورر على غررففجمعيیاتتاعاتت ااألفرراادد بال(على سبيیلل االمثالل٬، لتسهھيیلل ااجتم ALS االغنتررناتت

Connect  على عناوويیننURL    :االتاليیة  
 

AFRALO :http://icann.adobeconnect.com/afraloals/  
APRALO :tp://icann.adobeconnect.com/apraloals/ht  
EURALO :tp://icann.adobeconnect.com/euraloals/h  
LACRALO :http://icann.adobeconnect.com/lacraloals/  

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

. ااألسئلة7  
٬، يیررجى عددمم االترردددد في ااالتصالل اااالمبتددئيینن هھھھذذ ددليیللفي حالل كانتت لدديیكك أأيیة أأسئلة بشأنن أأيیة معلووماتت مذذكووررةة في 

.staff@atlarge.icann.orgنتررنتت على االعنوواانن االتالي بمووظظفي االلجنة ااالستشارريیة لهھيیئة مستخددمي ااإل  
 
 


