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 مقدمة
 ودعم تطوير السياسات وعمليات التشغيل ذات الصلة بنظام اسم ICANN  في مجتمع  ممشاركتك على مفي الحقيقة نود أن نتقدم بالشكر لك

نحو  ICANN من التزام بالوقت والدعم بالمهارات فيما يتعلق بالمضي قدماً بمهمة بذلتموه ما نتقدم بخالص الشكر على كما أننا . النطاق
 . األمام

االجتماع القادم في  لحضور ICANN  دعم السفر لمجتمع مع عمليةيتفق  لتلقي دعم مالي بما مفقد تم اختيارك ،موكجزء من مشاركتك
تم العمل على تلك اإلرشادات استناداً إلى المقترحات المقدمة من جانبك . الواليات المتحدة األمريكية) ،وادي السيليكون (سان فرانسيسكو
 ICANN مل نفقات الحضور إلى اجتماعات وتقديم الدعم إلى غير القادرين على تح ICANN من أجل المساعدة على تميز عمل 

وفي كل عام مالي، يتم العمل على تلك اإلرشادات كجزء من عملية تطوير الميزانية . ICANN وتوسيع قاعدة المشاركة في عمليات 
 على  ICANN  الخاصة بـ 2011للعام المالي  إرشادات دعم السفرمن  2وخطة التشغيل للعام المالي الجديد؛ تم نشر اإلصدار 

كما تم العمل على إنشاء هذا الملحق التكميلي لدعم اإلرشادات السابق ذكرها والتي تم إنشاؤها لإلجابة على األسئلة الرئيسية . اإلنترنت
 . عدة المسافرين مستحقي الدعم واإلجابة على األسئلة دائمة التكرارومسا

 ما هي التواريخ التي يجب أن أتواجد فيها أثناء االجتماع؟
; الرجاء . العامة للشخص المخول بالحضور وهو يعتمد على المنظمة أو المجموعة التي تنتمي إليها خالتالي التوارييعرض الجدول 

فقد يؤدي ذلك  ICANN نظراً لوجود عدد من االجتماعات لبعض المجموعات المحددة قبل أو بعد اجتماع . غييرمالحظة أنها عرضة للت
. أو المجموعات األخرى القادمة إلى االجتماع ICANN إلى اختالف مواعيد الحضور بالنسبة لك عن مواعيد الحضور الفعلية الجتماع 

فقد تصل في يوم أو بعد "أقرب  –وفقاً لمواعيد الحضور تلك  ICANN عم اإلقامة مع وسيتم العمل على تحديد الحد األقصى لفترة د
 – ICANN وقد تم تحديد مواعيد المغادرة في يوم الجمعة بعد انتهاء اجتماع  ".تاريخ للوصول" وتغادر قبل "آخر تاريخ محدد للرحيل

تكون مستحقاً لقضاء ليلة أخرى زائدة والمغادرة . فقد ICANN رة وفي حالة عدم وجود خيارات للمغادرة بعد انتهاء اجتماع مجلس إدا
إن كنت في حاجة إلى الوصول قبل التاريخ المحدد للمجموعة التي تنتمي إليها أو المغادرة بعد التاريخ المحدد لذات . ياليوم التالفي 

واإلشارة إلى  0Tconstituency-travel@icann.org0Tمن خالل البريد اإللكتروني  ICANN المجموعة، فيرجى االتصال على 
 . للوصول المبكر و/أو الرحيل المتأخر دالسبب المحد

 األيام شاملة الدعم آخر تاريخ للمغادرة أول تاريخ للوصول المجموعة
At-Large 12 7 مارس 18 مارس 

ALAC EX COM 12 8 مارس 19 مارس 
 9 مارس 19 مارس ALAC/GNSO 11مجلس 
 9 مارس 19 مارس ALAC ccNSO 11مجلس 
 8 مارس 19 مارس ALAC 12رئيس 

ccNSO 12 7 مارس 18 مارس 
GNSO 11 8 مارس 18 مارس 

GAC 12 7 مارس 18 مارس 
 8 مارس 19 مارس 12 أصحاب المنح

NomCom (Chair, Assoc. 
Chair, Adv. to Chair) 

 7 مارس 18 مارس 12
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ماذا يحدث إن حضرت قبل أول تاريخ للوصول محدد لي أو البقاء بعد آخر تاريخ للمغادرة محدد لي أو إن قمت 
 بكليهما معاً؟

فقط مقابل عدد األيام والليالي السداد ب ICANN فستقوم  ،تكاليف اإلقامة الفندقية لحضور االجتماعهي المتكفلة بسداد  ICANN كانت  ذاإ
وسوف تكون مسئوالً عن تمويل التجهيزات الفندقية والدفع المباشر عن أية أيام أو ليال زائدة . أعاله فقاً للقيم الواردة بالجدولالمحددة و

بكل جهد  ICANN إن وصلت مبكراً و/أو ظللت لفترة بعد االجتماع فستقوم . قبل أو بعد المواعيد المحددة لتاريخ الوصول أو المغادرة
قد استأجرتها لك ولكننا ال نضمن أن الفندق لديه نفس الغرفة من بين  ICANN ى الغرفة التي تقيم بها لك والتي كانت ممكن للحفاظ عل

 . الغرف الخالية المتوفرة للحجز

وعد وكيل السفر لدينا بتحديد تكاليف السفر القياسية للوصول في مسيقوم ف ،مقابل الرحالت الجويةتتكفل بسداد  ICANN إن كانت أما 
إن كنت ترغب في الوصول مبكراً عن الموعد المحدد و/أو البقاء حتى بعد موعد و. الوصول المحدد والمغادرة في الموعد المحدد كذلك

للحد المخول به  في حالة قيامك بالحجز لسفرك سوف يتم تعويضك فقطو. الطلب بشكل استثنائيهذا المغادرة المحدد فسيتم التعامل مع 
 . انظر أدناه للتعرف على مزيد من المعلومات عن حجز السفر. يوم الوصول أو السفر بصرف النظر عن

 كيف يمكنني ترتيب الرحلة؟
واستناداً إلى ما تحتاج . السكن والبدل اليومي/الراتب/النفقات ،االنتقال –من ثالثة مكونات أساسية  ICANN يتكون السفر إلى اجتماع 

واإلقامة الفندقية أو تدفع مقابل المصروفات اليومية والنفقات لألشخاص  االنتقالمقابل تكاليف  ICANN إليه واألشياء المتاحة لك تدفع 
 . المسافرين المخولين مقابل المراحل الثالثة

في حالة إشارتك إلى رغبتك في استخدام وكالة  .ICANN – BCD Travel عبر وكالة السفر الخاصة بـ  االنتقالوسوف يتم ترتيب 
بمجرد الموافقة . ومراجعة واعتماد رحلة الطيران االنتقالسوف تقوم وكالة السفر باالتصال بك بخصوص احتياجات  ICANN سفر 

 . بالدفع المباشر ICANN على أن تقوم  االنتقالعلى الخطط اليومية ستقوم وكالة السفر بحجز وسيلة 

 ت حجز الرحلة بنفسك:وفيما يلي توجيها. يمكنك حجز السفر بنفسك وسوف يتم تعويضك

على البريد اإللكتروني  ،، كتابياً وقبل الحجزICANN في حالة رغبتك في حجز السفر لنفسك يجب عليك إخبار •
0TUtravel@icann.org-constituencyU0T . 

 صاستالمك ترخيفي حالة عدم . بي بحجز السفر لنفسكمن توصيل بدعم السفر وترسل لك ترخيص كتا ICANN سوف تتأكد  •
 . قبل الحجز سوف يتم إلغاء حقك في طلب التعويض ICANN كتابي من 

قائمة مناطق األمم المتحدة لتحديد الحد األقصى للتعويض لكل منطقة (والتي تتكون من بلدان هذه  ICANN سوف تستخدم  •
قسم عبر زيارة  الملحقفي هذا  "أ"منطقة يمكنك العثور عليها في الملحق  القائمة التي تحدد البلدان في كل. المنطقة)

 . األمم المتحدة إحصائيات

 –الدرجة االقتصادية  لتذاكر يتم تحديد تعويض السفر جواً وفقاً . األقصى لتعويض السفر جواً عن كل منطقة دالتالي الحيوضح الجدول 
يمكن للمسافر شراء أي نوع من تذاكر الطيران وفي أي درجة، ولكن سوف يتم تعويضه فقط بالحد األقصى الخاص بتكلفة  ،ومع ذلك

 . الطيران في منطقته
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0B1 المنطقةBالحد األقصى للتعويض 
 دوالر أمريكي 2150 إفريقياغرب  -أفريقيا 
 دوالر أمريكي 2300 وسط أفريقيا - إفريقيا
 دوالر أمريكي 1300 شمال أفريقيا - أفريقيا
 دوالر أمريكي 1850 جنوب أفريقيا - أفريقيا
 دوالر أمريكي 1750 غرب أفريقيا - أفريقيا

 دوالر أمريكي 800 الكاريبي - األمريكتان
 دوالر أمريكي 1500 وسط أمريكا - األمريكتان
 الر أمريكيدو 750 شمال أمريكا - األمريكتان
 دوالر أمريكي 1750 جنوب أمريكا - األمريكتان
 دوالر أمريكي 2000 وسط آسيا - آسيا
 دوالر أمريكي 1050 شرق آسيا - آسيا
 دوالر أمريكي 1600 جنوب آسيا - آسيا

 دوالر أمريكي 1250 جنوب شرق آسيا - آسيا
 دوالر أمريكي 1250 غرب آسيا - آسيا
 دوالر أمريكي 1000 غرب أوروبا - أوروبا
 دوالر أمريكي 750 أوروباشمال  - أوروبا
 دوالر أمريكي 850 جنوب أوروبا - أوروبا
 دوالر أمريكي 800 غرب أوروبا - أوروبا
 دوالر أمريكي 1350 أستراليا ونيوزيلندا - أوقيانوسيا

 دوالر أمريكي 1400 ماليزيا -أوقيانوسيا 
 دوالر أمريكي 1500 ميكرونيزيا - أوقيانوسيا
 دوالر أمريكي 2000 بولونيزيا - أوقيانوسيا

 

لم تكن التوقفات تخضع للمعايير  بتعويضك عن الفنادق في التوقفات في طريق الذهاب أو العودة من االجتماعات ما ICANN  لن تلتزم
 التالية:

 سفر المعتمدةخطة التنقل إلى/من االجتماع في مواعيد ال كان التوقف ضرورياً كجزء منإذا  •
حتى  صباحاً  8:00الساعة  ساعات لرحالت الطيران المخطط لها الوصول إلى مدينة التوقف بين10تجاوزت مدة التوقف إذا  •

مساًء وفقاً للتوقيت المحلي أو تجاوز التوقف ست ساعات لرحالت الطيران المخطط لها الوصول إلى مدينة التوقف بين  8:00
 صباحاً وفقاً للتوقيت المحلي 8:00مساًء و  8:00الساعة 

 . دوالر أمريكي لليلة 150.00تكلفة الفندق ال تتجاوز إذا كانت  •

إضافة إلى أي  ICANN يتم حساب الراتب اليومي لتواريخ الحضور المعتمدة في اجتماع  ،إذا كنت مؤهالً للحصول على راتب يومي
 . المعتمدةالوصول/المغادرة  أليام ةالخطط اليوميأيام سفر بناء على 

تعويضاً لإلقامة في فندق أو أي نفقات أخرى غير تلك المحددة في ملخص تواريخ الحضور المعتمدة في اجتماع  ICANN لن تدفع 
 ICANN  المسافرون الذين يفضلون الوصول قبل تاريخ الوصول المعتمد أو المغادرة بعد تاريخ المغادرة . هالموضحة أعالأو التوقفات

عن أي نفقات خاصة بالغرف الفندقية أو الوجبات أو التنقل، أو أي نفقات أخرى غير تلك المعتمدة في هذا  مسئولينيكونوا المعتمد سوف 
 . الملخص

بعد تقديم المستندات الالزمة التي تفيد بشراء التذكرة (وأي نفقات فندقية  ICANN سوف يتم المسافر عبر الجو/القطار بعد اختتام اجتماع 
 . أماكن التوقف) معتمدة في

سوف يقوم فريق دعم السفر بإخبار . ICANN مباشرة عبر قسم اجتماعات  ICANN اجتماع  ءالفندقية أثنايتم تنظيم استخدام الغرف 
وتدفع . قسم االجتماعات بمخططك اليومي وسوف يقوموا بحجز غرفتك من مجموعة غرف محجوزة في الفندق (الفنادق) لهذا الغرض

 ICANN وكل النفقات العرضية األخرى ذات الصلة (حانة صغيرة ومقابل التلفاز ومكالمات الهاتف  –الغرف والضريبة فقط  مقابل



فأنت في  BCDإذا لم تقم بحجز السفر من خالل . بينما تكون عملية الدفع للغرفة مسئولية المسافر والغسيل وخدمة الغرف وما إلى ذلك)
بموعد وصولك وموعد المغادرة (قد  travel@icann.org-constituency بريد اإللكترونيمن خالل ال  ICANNحاجة إلى إعالم 

يجب على . تكون في حاجة إلى إرسال نسخة من الخطط اليومية لك) بحيث يقوم قسم االجتماعات في الوقت المناسب بحجز غرفة لك
 ICANN  وتأكيد قائمة الغرف الفندقية الخاصة بها مع  2011يناير  21بحلول  ةرف مبدئيغقائمةWestin  فبراير  1في موعد أقصاه

قادرة على حجز غرفة لك في باسمك يجب أن تكون لديك مخطط يومي ساري تم توجيهه إلى  ICANN لتضمن أن . 2011
travel@icann.org-ituencyconst  2011يناير  25في موعد أقصاه . 

من خالل البريد اإللكتروني  ICANN ولكنك ال تحتاج إلى غرفة فندقية فيرجى إعالم  BCDإن كنت حجزت وسيلة االنتقال من خالل 
 . بحيث يمكننا إعالم قسم االجتماعات حتى ال يقوموا بحجز إحدى الغرف لك 0TUtravel@icann.org-constituencyU0Tعلى 

I:إن كنت أحد المؤهلين المحددين فسوف تتلقى مصروفات يومية عما يلي 

قبل موعد الوصول المحدد وينتهي قبل نهاية موعد المغادرة المحدد (ما لم تكن جزءاً  ICANN ال يبدأ أي يوم من أيام اجتماع  •
 )؛ إضافة إلىICANN ة أصحاب المنح وفي هذه الحالة سوف تتلقى راتباً يومياً في نهاية اجتماع من مجموع

ساعات (بما يتضمن مواعيد  8يوم إضافي في حال زادت الرحلة بأي حال من األحوال لفترة تزيد عن الحصول على يمكنك  •
 . ضمن مواعيد التوقف واالتصاالت)ساعة (بما يت 24التوقف واالتصاالت) ويومين في حال زادت الرحلة عن 

 مثال
ساعة للسفر من بلدك  15يستغرق األمر و. 2011مارس  18والمغادرة يوم الجمعة  2011مارس  13مسموح لك بالوصول يوم األحد 

 . ساعة للعودة 14إلى سان فرانسيسكو و

وكانت الرحلة الجوية لذلك أقل من المسار المباشر إذا قررت التوقف على سبيل المثال في أي مكان خالل رحلتك إلى سان فرانسيسكو 
وتصل إلى  2011مارس  9تغادر بلدك يوم األربعاء . (التكلفة القياسية المحددة الواردة أعاله) وقد تلقيت الموافقة على الخطط اليومية

وتصل بلدك يوم األحد  2011مارس  18تغادر يوم الجمعة . بعد القيام بالتوقف المطلوب 2011مارس  12سان فرانسيسكو يوم السبت 
 . 2011مارس  20

 بالدفع لك مقابل ما يلي: ICANN في هذا المثال ستقوم 

األيام  –وسبعة أيام راتب يومي  ،الطيران ،(خمس ليال) 2011مارس  18إلى الجمعة  2011مارس  13غرفة الفندق من يوم األحد 
. ى يوم السفر للوصول إلى سان فرانسيسكو ويوم السفر في طريق عودتك للوطنالخمسة التي تقضيها في سان فرانسيسكو باإلضافة إل

 . 2011مارس  12وستكون في حاجة إلى دفع مقابل اإلقامة الفندقية لليلة األحد 

ماذا إن كانت إقامتك الفندقية مطلوبة خالل رحلتك إلى االجتماع أو في طريق عودتك إلى الوطن بسبب طول 
 ؟اليوميةالرحلة و/أو الخطط 

بتعويضك عن اإلقامة الفندقية الفعلية بالغرفة وتكاليف الضرائب فقط عند تقديم تقرير النفقات عن النفقات  ICANN في هذه الحالة ستقوم 
ويجب إعادة النموذج كامال وصور  0TUl@icann.orgtrave-constituencyU0Tيمكن طلب النموذج من خالل البريد اإللكتروني . المحددة

 . بالحجز والدفع المسبق مقابل الغرفة الفندقية ICANN في حاالت محددة ستقوم . اإليصاالت إلى العنوان ذاته

 أين أقيم؟
 . ICANN وهو المقر المحدد الجتماع نسسكو افندق ويستن سان فرانسيس في سان فربحجز غرف في  ICANN قامت 

 من خالل البريد اإللكتروني  ICANN فيجب عليك إعالم  ICANN ت ال تنوي البقاء في الفندق الذي تموله إن كن
0TUtravel@icann.org-constituencyU0T يتلقى بعض المسافرين المستحقين للدعم . سريعا ما أمكن حتى يتم ترك الغرفة لشخص آخر

وستكون مسئوال عن . بحجز غرفة باسمك ICANN إن كنت تتلقى فقط دعم الرحلة الجوية فلن تقوم  –الدعم الجوي فقط  ICANN من 
ومع ذلك إن كنت ترغب في البقاء في أحد الفنادق التي تم التعامل معها، فيرجى االتصال على البريد . إعداد ترتيبات اإلقامة الخاصة بك

 . ذلك وسنحاول أن نقوم بحجز غرفة لك إن أمكن 0TUtravel@icann.org-constituencyU0Tاإللكتروني 
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ما قمت بدفعه بالفندق الرسمي نيابًة عني بحيث يمكنني أن أدفع مقابل عتعويضاً لي  ICANN هل ستدفع . أود البقاء في فندق مختلف
 ؟الفندق الذي أفضله فقط

يقوم قسم االجتماعات لدينا بالتفاوض مع الفنادق التي تم التعاقد معها من خالل االلتزام بعدد محدد . في معظم الحاالت تكون اإلجابة بال
فلن نقوم بتحقيق حجز العدد المتفق عليه وسيتعين علينا  معه،البقاء بالفندق الذي تم التعاقد قرر األعضاء عدم  وإذا. من الليالي بالغرف

إن كنت تشعر أن الموقف الخاص بك هو حالة فردية فيمكنك طلب . بعد ذلك الدفع مقابل تلك الغرف الخالية (حتى وإن لم يتم استخدامها)
. 0TUtravel@icann.org-constituencyU0Tعلى عنوان البريد اإللكتروني   CANNIإعفاء من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى 

بتعويض المسافرين ممن قدموا تقارير بالنفقات ما لم تتم الموافقة المسبقة على الترتيبات من الموظف المالي المسئول  ICANN وستقوم 
 . ICANN  بـ

 هل يمكنني ذلك؟ – جز وسيلة المواصالت الخاصة بيأود ح
كيف يمكنني ترتيب "أعاله تحت  ةمحددال اإلجراءاتاتباع المسافرون المعتمدون يمكنهم حجز تذاكر السفر الخاصة بهم عبر  –نعم 

 "؟الرحلة

 ؟يمكنني أن أحجز لنفسي هل –لي وجدت رحلة جوية منخفضة التكاليف 
كيف يمكنني ترتيب "ن يمكنهم حجز تذاكر السفر الخاصة بهم عبر اتباع العملية كما هو محدد أعاله تحت المسافرون المعتمدو –نعم 

 "؟الرحلة
 ؟هل يمكنني أن أحجز له بنفسي –وأود الحجز لكلينا معا –سأحضر ضيفا معي شريك حياتي مثال 

كيف يمكنني ترتيب "العملية كما هو محدد أعاله تحت  المسافرون المعتمدون يمكنهم حجز تذاكر السفر الخاصة بهم عبر اتباع –نعم 
  .حجز ضيفك هو مسؤوليتك "؟الرحلة

إذا كنت ترغب في . مباشرة تكلفة التذكرة الخاصة بك ICANN سوف تدفع  ،للحجز للسفر ICANN إذا قررت االستفادة من وكالة سفر 
دفع مقابل  ICANN  فال يمكن لـ –قة الدفع لوكالة السفر مباشرة قيام وكالة السفر بالحجز لضيفك كذلك، سوف تحتاج إلى تدبير طري

 . ICANN تذكرة الضيف ومن ثم تعويض 

 ؟تدفع مقابل انتقالي فما هي درجة الخدمة التي سأسافر عليها ICANN إن كانت 
يخول بعض المسافرين مسبقاً و. عاالقتصادية من خالل شراء تذكرة غير قابلة لإلرجادرجة اليخول بعض المسافرين مسبقاً بالسفر على 

في حالة عدم الموافقة على سفرك على درجة رجال األعمال واعتقدت أنك في حاجة إلى السفر على . بالسفر على درجة رجال األعمال
 من خالل البريد اإللكتروني  ICANN  درجة رجال األعمال فيمكنك التقدم بطلب إعفاء عبر االتصال بـ

0TUtravel@icann.org-constituencyU0T  على أن تحدد السبب الخاص لطلب هذا اإلعفاء (مثال أسباب طبية) على أن ترفق المستندات
 إذا كنت تقوم بحجز السفر لنفسك، يمكنك الحجز في أي درجة تريدها ولكن سوف يتم تعويضك عن الحد األقصى. التي تدعم طلبك

 . المسموح به في منطقتك كما هو موضح في المخطط السابق

 هل يمكنني ترقية درجة السفر والخدمة؟
إن كانت الخطوط الجوية تسمح لك بترقية تذكرتك . بالدفع مقابل تذكرة من الدرجة االقتصادية التي ال يمكن استردادها ICANN  ستقوم 

يرجى مالحظة أنك قد ال تطلب درجة اقتصادية . ر طويالً) فيمكنك القيام بذلك(على سبيل المثال استخدام خطوط طيران بشكل متكر
لم تقم أنت بترتيب رحلة الطيران الخاص بك  أعلى من أجل ترقية سفرك حيث يجب أن تكون عملية شراء الدرجة االقتصادية متوفرة ما

 . قتك كما هو موضح أعالهوسوف نقوم بتعويضك فقط بالحد األقصى المسموح به لرحالت الطيران في منط

 هل سأتلقى ماال مقابل الوجبات واألشياء العرضية األخرى؟
ويتم دفع رواتب . ICANN بشكل يومي لحضورهم اجتماع  GACو GNSOو ccNSOو At-Largeيتم الدفع للممثلين عن 

 . ICANN جتماع النفقات الفعلية في نهاية ا NomComيقدم أعضاء . ICANN ألصحاب المنح في نهاية اجتماع 
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 النفقات اليومية
 االنتقالويشمل ذلك الوجبات و ICANN إن الغرض من النفقات اليومية هو تغطية النفقات العرضية التي يتم تكبدها لحضور اجتماع 

أشيرة عند تكلفة الحصول على ت. الداخلي (مثل سيارات األجرة من المطار وإليه والفندق ومكان االجتماع) واالنتظار وما إلى ذلك
 . يرجى التعرف على القسم الذي يتناول التأشيرات أدناه. الضرورة سيتم التعويض عنها بشكل منفصل

سوف يكون مبلغ النفقات اليومية  ،بالنسبة الجتماع وادي السيليكون في سان فرانسيسكوو. يتم تحديد النفقات اليومية بالدوالر األمريكي
تحملت نفقات معقولة تزيد كثيرا عن معدل النفقات اليومية فيمكنك طلب التعويض وملء نموذج وإن . دوالر أمريكي يومياً  65.00

ويجب  0TUtravel@icann.org-constituencyU0Tيمكن طلب النموذج من خالل البريد اإللكتروني . التكاليف الفعلية وإرفاقه باإليصال
 . وصور اإليصاالت إلى العنوان ذاته لنموذج كامالً إعادة ا

سيتم تحويل معدل النفقات اليومية من خالل التحويل البنكي إلى حساب البنك الخاص بك المفترض تقديمه قبل أسبوع واحد من بدء 
فيجب إتمام  ،إلى مواعيد السفر نظراً الستناد النفقات اليومية على مواعيد الوصول / المغادرة إضافةو. قدر اإلمكان ICANN اجتماع 

من أجل النفقات اليومية  2011فبراير  20بحلول  ICANN وتفاصيل الحساب البنكي وتقديم كل ذلك إلى الخاصة بك خطط السفر 
ن ولكن سريعا ما أمك 2011فبراير  20سيتم تحويل الحسابات البنكية لألفراد ممن قدموا أوراقهم كاملة بعد . المدفوعة بطريقة مناسبة

 . ICANN يحتمل أن يتم ذلك بعد اجتماع 

قيود على استالم التحويالت المفروضة عليها يذكر أنه إذا كنت غير قادر على استالم الحساب البنكي (على سبيل المثال بعض الدول 
إن كنت غير قادر على استالم . البنكية من الدول األخرى) فيمكن بدالً من ذلك إعداد الترتيبات على الدفع مقابل النفقات اليومية

وسيقومون بالتنسيق  0TUtravel@icann.org-constituencyU0Tمن خالل البريد اإللكتروني   ICANNالتحويالت البنكية فيرجى إعالم 
 . اتصاالت منفصلة تحدد الوقت وطريقة الدفع وسوف تتلقى. ICANN معك للتعرف على طريقة دفع أفضل بالقسم المالي لدى 

 الرواتب
يتم تحويل الرواتب عبر التحويالت . بمجرد تلبية المتطلبات المحددة ICANN فسوف تتلقى راتباً في نهاية اجتماع  مرافق،إن كنت 

وبالنسبة الجتماع . على طريقة بديلة لهاالبنكية ما لم تكن غير قادر على االستالم عبر التحويالت البنكية وفي هذه الحالة يتم التعرف 
 . ر أمريكي لفترة االجتماع كاملةدوال 500.00وادي السيليكون فسيكون الراتب 

 تعويض النفقات
عن النفقات الفعلية للوجبات  يتلقون تعويًضاممن تمت الموافقة على دعم سفرهم لهذا االجتماع فقد  NomComوبالنسبة ألعضاء 

التعويض مباشرة أو التحقق من إرساله عند سداد يمكن و. ICANN تكاليف التأشيرة وما إلى ذلك في نهاية اجتماع األرضي و االنتقالو
على المسافرين الذين يحجزون تذاكر الطيران الخاصة بهم تقديم المستندات و. الموافقة على تقرير النفقات الذي تم تقديمه مع اإليصاالت

التعويض مباشرة أو سداد يمكن كما . سدادهيران أو وكالة السفر) توضح المخطط اليومي وقيمة ما تم (في العادة فاتورة من شركة الط
كل تعويضات النفقات بعد اختتام اجتماع وسيتم سداد . التحقق من إرساله عند الموافقة على تقرير النفقات الذي تم تقديمه مع اإليصاالت

 ICANN . 

 فعل؟أن أ فماذا عليّ  –أحتاج إلى تغيير خططي
؛ ويمكن العثور على BCDعليك االتصال بوكالة سفر  االنتقالوأنت بحاجة لتغيير خطط  ICANN إذا قمت بالحجز عبر وكالة سفر 

ُيرجى مالحظة أنك مسئول تماماً عن كل رسوم التغييرات و/أو رسوم . معلومات االتصال الخاصة بهم في الجزء السفلي للمخطط اليومي
سيضمن فريق دعم السفر إعالم قسم االجتماعات بأية تغييرات من شأنها التأثير على حجز الغرفة . شراء تذكرتك األصلية اإللغاء بمجرد

 . 00TUtravel@icann.org-constituencyUT إلى المعدلة اليومية الخطط منالفندقية عبر توجيه نسخة 

من خالل  ICANN المدفوعة وتحتاج إلى تغيير مواعيد الوصول للفندق والمغادرة فيرجى إعالم  ICANN تستخدم انتقاالت إن كنت ال 
 . 0TUtravel@icann.org-constituencyU0Tالبريد اإللكتروني 

 كان األمر كذلك فكيف يمكنني الحصول عليها؟ هل أحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى سان فرانسيسكو وإن
دولة محددة يمكنهم الدخول  35المسافرون من و. تأشيرة الدخول إلى الواليات المتحدةلمن المعروف أن معظم المسافرين سيحتاجون 
يمكنك العثور . األمريكية ) مع الواليات المتحدةVWP( "ن التأشيرةم اإلعفاءبرنامج " بدون تأشيرة نظراً ألن هذه البلدان تشارك في
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ن م اإلعفاءبرنامج "المسافرون الذين يحملون جواز سفر من إحدى دول . وزارة الخارجية األمريكيةموقع  على قائمة بتلك البلدان على
. ) ودفع الرسوم المناسبةESTAملء نظام إلكتروني للمصادقة على السفر ( سيتعين عليهملكنهم لتأشيرة و ايحتاجولن  "التأشيرة

. يكن لهم الحق في دخول الواليات المتحدة األمريكية ما لم B-1المسافرون من كل الدول األخرى يحتاجون للتقدم للحصول على تأشيرة 
 . وزارة الخارجية األمريكيةع على موق B-1يمكنك العثور على معلومات بخصوص تأشيرات 

 ؟ICANN هل يتعين علي التسجيل لحضور اجتماع 
 . لحضور االجتماع ُيرجى مالحظة أن حجز السفر ال يعني تسجيلك. التسجيل لحضور االجتماعيجب عليك  نعم!

كما أن . وبمجرد تسجيلك يسمح لنا ذلك بإعداد شارات الدخول المطبوعة مسبقاً والمحافظة على عدم إهدار الوقت في صفوف االنتظار
 . ذلك سيساعدنا العاملين حال تدوين المالحظات من جانبهم في حالة وجود متطلبات هامة خاصة بالتأشيرة بدولتك

 ؟على خطاب دعوة للتقدم بطلب تأشيرة، كيف يمكنني الحصول عليه أنا أرغب في الحصول
 . جهذا النموذيمكن الحصول على خطابات الدعوة عبر ملء 

 المواعيد النهائية
 . 2011يناير  15يجب إعادته بحلول : السفر طلب نموذج •
 . 2011يناير  15: يجب إعادته بحلول البنكي الحساب معلومات نموذج •
 . 2011فبراير  12قبل  االنتقال: يجب حجز كل وسائل التنقل •

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1262.html#2
http://www.registration123.com/ICANN/SF40/
https://forms.icann.org/inviteletters/requestform/contact.html


 الملحق أ: مناطق األمم المتحدة

2B3 المنطقةB4 المنطقة الفرعيةBالفرعية-المناطق اخلد البالد 
 ،موريشيوس ،ماالوي ،مدغشقر ،كينيا ،إثيوبيا ،رياإريت ،جيبوتي ،جزر القمر ،بوروندي أفريقيا غرب أفريقيا

جمهورية تنزانيا المتحدة،  ،سيشل، الصومال، أوغندا ،رواندا ،رينيون ،موزنبيق ،مايوت
 زيمبابوي ،زامبيا

جمهورية الكونغو  ،الكونغو ،تشاد ،الوسطى إفريقياجمهورية  ،الكاميرون ،أنجوال أفريقيا وسط 
 ساو تومي وبرينسيبي ،الجابون ،وائيةغينيا االست ،الديمقراطية

 الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، السودان، تونس، الصحراء الغربية أفريقيا شمال 
 سوازيالند ،بتسوانا، ليسوتو، ناميبيا، جنوب أفريقيا أفريقيا جنوب 
 ،ليبيريا ،يا بيساوغين ،غينيا ،غانا ،غامبيا ،العاجبنين، بوركينا فاسو، كاب فيردي، ساحل  أفريقيا غرب 

 توجو ،سيراليون ،السنغال ،سانت هيلينا ،نيجيريا ،النيجر ،موريتانيا ،مالي
أنغيال، وأنتيغوا وبربودا، أروبا، جزر البهاما، بربادوس، جزر فيرجن البريطانية، جزر  الكاريبي أمريكا

يتي، جامايكا، كايمان، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، غرينادا، غواديلوب، ها
مارتينيك، مونتسيرات، جزر األنتيل الهولندية، بورتوريكو، سانت بيثلمي، سانت كيتس 

ونيفيس، سانت لوسيا، سانت مارتن (الجزء الفرنسي)، سانت فنسنت وغرينادين، ترينيداد 
 وتوباغو، جزر تركس وكايكوس، جزر فيرجن الواليات المتحدة 

 واتيماال، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا وبنماجالسلفادور، بليز، كوستاريكا،  أمريكا وسط 
 سان بيار وميكلون، الواليات المتحدة األمريكية ،جرين الند ،كندا ،برمودا أمريكا شمال 
، اإلكوادوراألرجنتين، بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)، البرازيل، شيلي، كولومبيا،  أمريكا جنوب 

 ،بيرو، سورينام، أوروغواي ،ناس)، غيانا الفرنسية، غيانا، باراغوايجزر فوكالند (مالفي
 فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

 كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان آسيا وسط آسيا
الصين، الصين وهونغ كونغ، الصين وماكاو اإلدارية الخاصة، جمهورية كوريا الشعبية  أسيا شرق 

 ديمقراطية، اليابان، منغوليا، جمهورية كورياال
أفغانستان، بنغالديش، بوتان، الهند، إيران (جمهورية اإلسالمية)، وجزر المالديف، نيبال،  آسيا جنوب 

 باكستان، سري النكا
بروناي دار السالم، كمبوديا، اندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا،  آسيا شرق جنوب 

 يانمار، الفلبين، سنغافورة، تايالند، تيمور الشرقية، فيتنامم
أرمينيا، أذربيجان، البحرين، قبرص، جورجيا، العراق، إسرائيل، األردن، الكويت، لبنان،  آسيا غرب 

األراضي الفلسطينية المحتلة، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية 
 ات العربية المتحدة، اليمناإلمار ،السورية، تركيا

بيالروس، بلغاريا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد  أوروبا غرب أوروبا
 الروسي، سلوفاكيا، أوكرانيا

، أيسلنداجزر أالند، جزر القنال، الدنمارك، استونيا، جزيرة فارو، فنلندا، غيرنسي،  أوروبا شمال 
جان ماين،  جزيرة مان، جيرسي، التفيا، ليتوانيا، النرويج، جزر سفالبارد، أيرلندا،

 السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، أيرلندا الشمالية
ألبانيا، أندورا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جبل طارق، اليونان والكرسي الرسولي،  أوروبا جنوب 

غال، سان مارينو، صربيا، سلوفينيا، اسبانيا، ايطاليا، مالطة، الجبل األسود، البرت
 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 وهولندا ،لوكسمبورغ وسويسرا وموناكو ،النمسا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، ليختنشتاين أوروبا غرب 
 أستراليا-أوقيانوسيا أوقيانوسيا

 ونيوزيلندا
 استراليا ونيوزيلندا، وجزيرة نورفولك

 فيجي، كاليدونيا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، فانواتو نيزياميال 
وغوام، وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا (اشبع الموحدة)، ناورو، وجزر ماريانا  ميكرونيزيا 

 الشمالية، وباالو
توكيالو، تونغا،  وا،ساموا األمريكية، جزر كوك، بولينيزيا الفرنسية، نيوي، بيتكيرن، سام بولينيزيا 

 توفالو، جزر واليس وفوتونا
 


