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ICANN نبذة عن
تتمثل مهّمة ICANN في ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة 

وموحدة. فللوصول إلى شخص آخر على شبكة اإلنترنت، ينبغي عليك 
كتابة عنوان ما - اسم أو رقم - في جهاز الكمبيوتر أو جهاز آخر أو 

الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر. ويجب أن يكون هذا العنوان فريًدا من 
نوعه ليتسنى لهذه األجهزة أن تجد بعضها البعض. 

وبالتعاون مع شركائنا التقنيين، تقوم ICANN بتنسيق ودعم تلك 
المعّرفات الفريدة عبر كافة أنحاء العالم. تأسست ICANN في عام 

1998 كشركة غير ربحية ذات منفعة عامة وكمجتمع من المشاركين 
المتنوعين من كافة أنحاء العالم.

ويتكون مجتمع ICANN من فريق مبني على المتطوعين من أصحاب 
المصلحة المتنوعين. وهم يعملون سويًة من أجل تقديم المشورة ووضع 

السياسة ضمن مهمة ICANN. ومجلس إدارة ICANN عبارة عن 
مجموعة من الممثلين من مجتمع ICANN تقوم على اإلشراف على 

منظمة ICANN. توفر منظمة ICANN فريق العمل والموارد الالزمة 
لدعم مجتمع ICANN، كما أنها تنّفذ السياسات التي يضعها المجتمع.

 .icann.org :للمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع
 

@NCUC

انضموا إلينا!
ترحب NCUC بجميع األفراد والمنظمات غير التجارية المهتمة بالدفاع 

عن وحماية االتصاالت غير التجارية واألنشطة والمصالح على شبكة 
 .ICANN اإلنترنت، ضمن

من خالل االنضمام إلينا يمكن أن يكون لك تأثير حقيقي على جعل 
ICANN شركة أكثر شفافية ومساءلة. فيمكننا مًعا تمثيل مصالح 

المستخدمين غير التجاريين بقوة أكبر.

االنضمام إلى NCUC يتيح لك و/أو منظمتك الفرصة لتمثيلك مباشرة 
في وضع السياسات العامة العالمية لإلنترنت. 

وينبغي على األعضاء المحتملين ملء طلب استمارة لمجموعة أصحاب 
المصلحة غير التجاريين )NCSG( الذين تقع ضمنهم NCUC في 

منظمة ICANN، واختيار NCUC باعتبارها دائرة انتخابية ترغب في 
االنضمام إليها. 

يمكن العثور على نموذج الطلب على:
NCUC.org/get-involved/join-ncuc

.ncuc@ncuc.org أو مراسلتنا على

نحن نقوم بمعظم عملنا عبر اإلنترنت من خالل قوائم البريد اإللكتروني 
وغيرها من المنصات اإللكترونية األخرى. 

مزيد من المعلومات حول كيفية تنظيمنا والعمل مًعا متوفرة على: 
 .NCUC.org

بادر باالنضمام إلينا!
رئيس دائرة المستخدمين غير التجاريين

http://icann.org
https://twitter.com/NCUC?ref_src=twsrc%255Etfw&ref_url=http%253A%252F%252Fwww.ncuc.org%252F
http://ncuc.org/get-involved/join-ncuc
http://ncuc.org


نبذة عنا
دائرة المستخدمين غير التجاريين )NCUC( هي موطن لمنظمات 

المجتمع المدني واألفراد في منظمة دعم األسماء العامة )GNSO( التابعة 
لـ ICANN . فمنظمة GNSO هي المكان الذي يتم فيه تمثيل مختلف 

المصلحة في ICANN وفيه يضعون سياسات اإلجماع من أجل حوكمة 
.orgو .com مثل )gTLD( أسماء نطاق المستوى األعلى العامة

تدعم NCUC المناصب في السياسات المتعلقة باسم النطاق التي 
تحمي وتدعم االتصاالت غير التجارية والنشاط على شبكة اإلنترنت. 

وكجزء من مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين )NCSG( في 
GNSO، فإننا نتمتع بصالحية تصويت حقيقية في عملية وضع سياسات 

ICANN التصاعدية التي تضم أصحاب مصلحة متعددين، بما في ذلك 
فرصة المساعدة في انتخاب أعضاء مجلس GNSO وعضو واحد في 

 .ICANN مجلس إدارة

كما أن لدينا 561 عضًوا من 100 دولة وجميع المناطق الجغرافية 
الخمس المعتمدة في ICANN، بما في ذلك 119 من المنظمات غير 

التجارية و442 فرًدا )اعتباًرا من يناير )كانون الثاني( 2017(. 

يشمل أعضاؤنا أفراًدا ومنظمات غير ربحية معنية بالحريات المدنية 
وحقوق اإلنسان وحرية اإلنترنت، وحماية المستهلك والتعليم والبحث 

والتطوير والعديد من المجاالت األخرى المتعلقة بالسياسات العامة.

المستخدمين والمستخدمين غير التجاريين
نسعى لضمان عدم تداخل المصالح التجارية مع مصالح المنظمات غير 

الربحية والمستخدمين العاديين
 

التنوع وخيار المستهلك
ندعم صناعة أسماء نطاقات تنافسية توفر لمستخدمي اإلنترنت االبتكار 

والجودة والقدرة على تحمل التكاليف 

حقوق األنسان
نحن نعزز نهج سياسة اسم النطاق التي تتوافق مع حقوق اإلنسان المعترف 

بها دوليا

حرية التعبير عن الرأي
نحن نتحدى جهود اإلساءة لإلنترنت عن طريق فرض رقابة على التعبير 

وتنظيم المحتوى

الخصوصية
نحن نعارض الجهود المتعلقة باستخدام سجالت تسجيل النطاق للمراقبة 

العشوائية

الوصول إلى المعلومات
نحن ندعو لحماية المجال العام العالمي ضد القيود المفرطة للملكية الفكرية

القدرات
نحن نعمل من أجل السياسات التي تعزز النمو االجتماعي واالقتصادي 

والتنمية في جميع مناطق العالم

اإلنترنت متعدد اللغات
نحن نريد أن تمثل جميع الثقافات والمجموعات اللغوية في حيز أسماء 

النطاقات

عدم المواطنة 
دعمنا نقل إشراف الحكومة األمريكية على وظائف IANA إلى مجتمع 

أصحاب المصلحة المتعددين العالميين

إدارة اإلنترنت العالمي
نسعى جاهدين لجعل ICANN وغيرها من مؤسسات الحوكمة األخرى 

مسؤولة، ومنفتحة بالكامل أمام مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين 
ومقاومة للسيطرة الحكومية الدولية

المهام التي نقوم بها
تعبئة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة في ICANN، بما في 

ذلك مجموعات العمل وغيرها من العمليات

إرسال أعضاء الجتماعات ICANN الثالثة كل عام حول العالم، وهي 
مجانية ومفتوحة لجميع األطراف المعنية

المساعدة في انتخاب ممثلي )NCSG( لمجلس GNSO، والذي يقوم 
gTLD بتنسيق عملية تطوير السياسة لنطاق

تعيين ممثلين للجنة ترشيح ICANN، والتي تقوم بتعيين أعضاء لمجلس 
ICANN اإلدارة وغيرها من هيئات

تطوير وتعزيز مواضع السياسة 

التعاون والتفاعل مع أصحاب المصلحة المختلفين في ICANN بشأن 
المسائل ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك الشركات والحكومات 

وغيرها

تنظيم المؤتمرات والفعاليات الستكشاف مشكالت حوكمة اإلنترنت حول 
العالم

اجعل صوتك مسموًعا في حوكمة اإلنترنت 


