
 

 

   المجتمع سفر دعم إرشادات

 )FY10( 2010 يونيو 30 في تنتهي التي المالية للسنة
 المجتمع تعليق طلب

 2009 مايو  27 النشر تاريخ 

  ملخص

 على قادرين يكونون ال قد للذين دعم وتوفير المنظمة؛ عمل تقدم أجل من المجتمع من محددين ألعضاء السفر دعم ICANN منظمة توفر
 لألفراد الدعم من الصحيح المستوى وتوفير. المنظمة عمليات في المشارآة ولتوسيع أخرى، بطريقة المنظمة اجتماعات حضور من التمّكن

 .السفر بدعم الخاصة اإلرشادات توضيح هو الوثيقة هذه من والغرض. بالتحدي يتسم متوازن جهد هو وآفاءة فعالية الطرق بأآثر المناسبين

 الخلفية ملخص .1
 المالية السنة طوال. متعددة بأشكال المجتمع سفر دعم بدراسة المنظمة المجتمع طالب ،ICANN منظمة نضوج مع السنوات، بمرور
 من التعليق على تحصل ولكي. المجتمع مجموعات آافة عير وتوحيدها السفر دعم إجراءات توضيح ICANN منظمة حاولت ،2009
 .المجتمع ومكالمات اإلنترنت عبر والمنتديات العمل ورش من العديد عقد تم السفر، دعم على المجتمع

 دلهي نيو اجتماع في السفر دعم حول ورشةعمل عقد تم ،2008 فبراير ففي •

 المجتمع سفر دعم حول تعليقات اإلنترنت على منتدى طلب مايو، إلى مارس ومن •

 المجتمع تعليق أجل من إجراءات مسودة نشر تم ،2008 مايو وفي •

 السفر إجراءات مسودة على تعليقات اإلنترنت على منتدى طلب ،2008 يونيو وفي •

 المجتمع تعليقات من مزيد استالم تم باريس، اجتماع وفي •

 المالية للسنة المجتمع من مجموعة لكل المقدم السفر دعم مستوى أوضحت التي السفرالمراجعة إجراءات نشر تم ،2008 أغسطس وفي
 .2010 ةالمالي السنة ميزانية تنمية من آجزء لإلجراءات أخرى مراجعة الوثيقة طلبت أولية، خطوة آان هذا أن استيعاب ومع. 2009

 سيتي، مكسيكو اجتماع أثناء السفر دعم حولlعمل ورشة عقد تم ،2010 المالية للسنة السفر دعم على بالتعليق المجتمع مطالبة أجل ومن
 تم ذلك، إلى وباإلضافة. 2009 أبريل 24 إلى مارس 24 من الفترة في السفر دعم على تعليقات لطلب اإلنترنت على منتدى عقد آذلك وتم

 .   2010 المالية للسنة والميزانية التشغيل خطة عمل إطار حول اإلنترنت على منتدى طريق عن السفر دعم حول أخرى تعليقات استالم

 أن وبعده، أثنائه في دراسته وتمت سيتي، مكسيكو اجتماع قبل ُنشر الذي 2010 المالي للعام والميزانية التشغيل خطة عمل إطار افترض وقد
 التقديرات في إضافي سفر دعم تضمين تم المجتمع، تعليقات على ورًدا. 2009 المالية السنة من لينمو يكن لم بالمجتمع الخاص السفر دعم

 :اإلضافي الدعم هذا ويتضمن. مايو 17 في نشرها تم التي 2010 المالية السنة ميزانية لمسودة المالية

: GNSO • اعاجتم لكل مسافًرا 23 إلى الدعم زيادة

• GAC :محدود سفر دعم تضمين تم 

 دعم من وبعض ،)التخفيض يتم لم( اجتماع لكل) ALAC( العامة االستشارية اللجنة أعضاء من عضًوا 15: العام المجتمع •
 )التخفيض يتم لم( السابقة السنوات في الوضع آان آما العامة اإلقليمية للهياآل السفر
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 بشكل المنظمة، وتعتمد. بالشفافية تتسم بطريقة وتنفيذه وتوثيقه جيًدا السفر دعم دراسة تجب النضج، في ICANN منظمة تستمر وبينما
 يشترآوا لم الذين أولئك مشارآة لتوسيع األخرى األعمال وإنهاء السياسة بتطوير للقيام المجتمع، أعضاء مع المباشر التفاعل على جزئي،
 اإلنترنت عبر المنظمة عمل من آبيرة آمية إنهاء تم قد وأنه معقدة، بعد عن لمشارآةا زيادة وطرق أدوات أن ورغم. المنظمة مع آامل بشكل
. المنظمة عملية من هاًما جزًءا آونه في االجتماعات إلى السفر يستمر ،ICANN منظمة اجتماعات خارج الجماعية المحادثات خالل ومن
 تجميع وبعد المجتمع، لتعليقات المسودة إصدار توفير ويتم. 2010 اليةالم للسنة السفر دعم لتوضيح السفر دعم إرشادات استخدام وسيتم

 .سيدني اجتماع بعد للتنفيذ ونشرها السفر دعم إرشادات إنهاء سيتم التعليقات،

  المجتمع سفر دعم من الغرض   1.1
 :هي ICANN منظمة لمجتمع السفر دعم توفير من الثالثة األغراض

 • ؛)ُبعد عن للمشارآة تكملًة( الشخصية المشارآة بفرصة اآلخر ICANN منظمة وعمل السياسة تطوير في يتقدمون للذين السماح

 بعض ومساعدة تطوًرا، الدول أقل أو تطوًرا األقل أو النامية الدول في يعيشون للذين وخاصًة المالية، الصعوبات على والتغلب •
  الحضور؛ من التمّكن على أخرى، بطريقة قادرين، يكونون ال قد الذين المجتمع أعضاء

 وربما المنظمة من االستفادة يمكنهم ولكنهم ICANN منظمة بعمليات الخبرة ذوي غير من هم الذين بأولئك خاصًة واالتصال، •
 .فيها والمشارآة المنظمة اجتماعات حضور خالل من للمنظمة، فائدة يقدمون النهاية في

 مباشرة نفقات تكون ما وغالًبا والمجهود، والطاقة، الوقت، في آتكلفة ددينالمتع ICANN مصالح أصحاب نموذج في المشارآة تأتي
 المباشرة النفقات بعض تعويض المسجلين، رسوم من األصل في المستمد ،ICANN منظمة ألرباح تماًما المناسب ومن  المجتمع ألعضاء
 الحد من لالستفادة مالءمًة االقتصادية الطرق بأآثر خاصاألش سفر لضمان( األقصى الحد إلى زيادتها السفر ولنفقات المجتمع، ألعضاء
 ). المسافرين لعدد األقصى

 منظمة إدارة مجلس تعويض يتم المثال، سبيل على. المشارآة تكاليف بعض تعويض ICANN منظمة مارست سنوات، مدى على
ICANN الترشيح لجنة ضاءأع تعويض تم آما. المنظمة سفر نفقات عن اإلدارة بمجلس العامة والعالقات )NomCom (نفقات عن 

 وتم. ICANN منظمة اجتماعات إلى سفرهم عن العامة االستشارية اللجنة أعضاء تعويض وتم. السنوية نصف اللجنة الجتماعات السفر
 المشارآين بعض إلى السفر دعم توسيع تم ،2009 المالية السنة في. المنح برنامج خالل من المجتمع من آخرين أعضاء على الدعم عرض
 اجتماع في ذلك، على وعالوة. قبولهم يتم لم ولكن ،)ASO( العناوين دعم منظمة إلى والمقّدمين ،ccNSOو GNSO تختارهم الذين
 .شخصية بصورة المشارآة من العالم عبر العامة الهياآل ممثلي لتمكين السفر ICANN منظمة ودعمت العامة القمة عقد تم سيتي، مكسيو

 مجتمع أعضاء ألي الدعم فتوفير. السفر دعم توسيع مدى في التفكير عند مراعاتها تجب والميزانية الغرض بين توازن نقطة وجدت بوضوح،
 في التقدم) 3 أو/و المالية، الصعوبات على التغلب) 2 أو/و االتصال،) 1 الثالثة لألغراض للسفر دعًما يطلبون قد محتملين، عضاء أي أو/و

 موارد على جًدا ثقيًال عبًئا هذا وسيمثل. الحالية الميزانية به تسمح مما أآثر الدوالرات من ماليين عدة سيتطلب ICANN منظمة عمل
 شرآات عبرت خاصة، وبصفة. ممكن توازن أفضل وتفرض المالية المسئولية ُتظهر ICANN منظمة أن الصعب ومن. المالية المنظمة
 إنفاقه يتم السفر دعم بأن قوية رؤية عن السجالت أصحاب عن نيابًة ICANN لمنظمة مويلت أآثر يقدمون الذين والمسجلون التسجيل
 تام بشكل فعالية وأآثر بديلة طرق اآتشاف يتم أن يجب أنه وآخرون، هم أظهروا، فقد ذلك، على عالوة. صحيح بشكل مبرر وأنه بحرص
 ). البديلة والموقع دُبع عن المشارآة أدوات المثال، سبيل على( المنظمة عمل إلنهاء

  ICANN منظمة الجتماعات) 2009 المالية السنة( الحالي السفر دعم مراجعة   1.2
 .دولية عامة اجتماعات ثالثة لمدة المجتمع ألعضاء للسفر دعًما ICANN منظمة وفرت ،2009 المالية السنة في

 )2008 نوفمبر 7 إلى 2 من( القاهرة في ُعقد الذي االجتماع .1

 )2009 مارس 6 إلى 1 من( سيتي مكسيكو في ُعقد الذي االجتماع .2

 )2009 يونيو 26 إلى 21 من( سيدني في يكون أن له المخطط االجتماع .3

 .2009 المالية السنة في المجتمع ألعضاء السفر دعم توفير يتم آيف 1 الشكل يلخص
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 )لدوالربا والمبالغ المسافرين عدد( 2009 المالية السنة في السفر دعم -  1 الشكل
 عشر الخمسة اللجنة بأعضاء الخاصة النفقات فقط سيتي مكسيكو اجتماع في ALAC للجنة السفر دعم يعكس  : 1 مالحظة* 

 العامة الهياآل لممثلي منفصلة ميزانية سيتي، مكسيكو في ذاته الوقت في المنعقدة العامة، للقمة وآان. المشارآين
 دوالر 286000 منها دوالر، 511000 المعتمدة الميزانية آانت. مييناإلقلي العامة األمانة وموظفي والرؤساء

 مايو شهر خالل المستلمة التكاليف وآانت. مشارًآا 79 لعدد اليومية والمصاريف والسكن، الطيران، تذاآر تمثل
 مشارًآا 66 لعدد اليومية والمصاريف والسكن، الطيران، تذاآر تمثل دوالر 210000 منها دوالر، 428000

 ).عشر الخمسة ALAC لجنة أعضاء باستثناء(
 اجتماعات بعد فوًرا المنعقدة اللجنة اجتماعات لحضور الترشيح لجنة من عضًوا 22 إلى السفر دعم تقديم تم  : 2 مالحظة** 

 المالية للسنة دوالر ألف 282 هي الترشيح لجنة لسفر اإلجمالية الميزانية. وسيدني القاهرة في ICANN منظمة
 المنظمة الجتماع عضًوا 11و القاهرة، في ICANN منظمة الجتماع عضًوا 14 إلى السفر دعم تقديم تم. 2009
. سيدني في ICANN منظمة اجتماع إلى للسفر اللجنة من عضًوا 14 دعم يتم أن وُيتوقع. سيتي مكسيكو في

 اجتماعات آافة لحضور نتظامبا دعمهم يتم الترشيح لجنة من فقط رؤساء ثالثة التالي البياني الجدول يوضح
 .ICANN منظمة

 .اإلدارة مجلس سفر من آجزء اإلدارة بمجلس RSSACو SSAC لجنتي من العامة العالقات تمويل يتم  : 3 مالحظة*** 

 .2009 المالية السنة في المقدم المجتمع مجموعات قبل من السفر دعم أآثر بتفاصيل يلي ما يوضح

  العامة القاتوالع ICANN منظمة إدارة مجلس
 إلى باإلضافة( جميًعا الثالثة االجتماعات لحضور العامة والعالقات ICANN منظمة إدارة مجلس أعضاء لجميع السفر دعم توفير يتم

 التي أو للمزودين، مباشرة المدفوعة والوجبات والسكن، واألرضي، الجوي، السفر تكاليف السفر دعم ويتضمن). اإلدارة مجلس اجتماعات
 سفر على للحصول مؤهلون العامة والعالقات اإلدارة مجلس وأعضاء. عنها مباشرة بالدفع يقومون الذين اإلدارة مجلس أعضاء تعويض يتم

 . األعمال رجال درجة مستويات على جوي

 والمهنية الشخصية المسئوليات وأهم أآبر من بعًضا ICANN منظمة إدارة مجلس أعضاء يحمل: التبرير
 آفاءة من أعلى مستوى يمنحهم وأن المسئولية تلك الدعم من المستوى هذا يغطي أن المقرر ومن. للمنظمة
 . ICANN منظمة عن نيابًة الموسع سفرهم في والراحة األداء

  GNSO منظمة
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 المنظمة، رئيس هذا ويغطي اجتماع؛ لكل فرًدا 13 هو 2009 المالية للسنة) GNSO( العامة األسماء دعم لمنظمة به المسموح السفر دعم
 يكون بأن هذا تقدير وتم). مجتمعين( المتبقين GNSO إدارة مجلس أعضاء نصف يعادل وما المنظمة، في الترشيح لجنة قبل من والمعينين

 والسكن، الجوي، السفر تكاليف GNSO لمنظمة السفر دعم ويتضمن. دوالر 185000 بقيمة 2009 المالية السنة ميزانية على تأثير له
 قبل من المدعومون األفراد هم ومن المدعومين المسافرين اختيار بكيفية المتعلقة القرارات اتخاذ ويتم. مدينة لكل اليومية المصروفات لغومبا

 فهو الرئيس عدا االقتصادية، المستويات على الجوي السفر دعم على المدعومون GNSO منظمة مسافرو ويحصل. GNSO منظمة
 . ICANN منظمة إدارة مجلس ألعضاء مساوًيا األعمال، رجال درجة مستوى على يجو سفر على للحصول مؤهل

 لصناعة الثالث الداعمة المنظمات إحدى في مشارآين GNSO منظمة من المشارآين باعتبار: التبرير
 من آبيرة آمية ويوفرون للمنظمة بالنسبة هامة مسئولية يحملون فإنهم ،ICANN لمنظمة التابعة السياسة

 أن ضمان في يساعد وأن والمجهود، المسئولية تلك الدعم من المستوى هذا يغطي أن المقرر ومن. قتالو
 . فعالية الطرق بأآثر إنجازها تم قد GNSO منظمة قبل من القرار صناعة جهود

  ccNSO منظمة
 رئيس هذا ويغطي اجتماع؛ آل ًدافر 12 هو 2009 المالية للسنة) ccNSO( البلد رمز أسماء دعم لمنظمة به المسموح السفر دعم

). مجتمعين( المتبقين ccNSO إدارة مجلس أعضاء نصف يعادل وما المنظمة، في NomCom لجنة قبل من المعينين والثالثة المنظمة،
 السفر اليفتك ccNSO لمنظمة السفر دعم ويتضمن. دوالر 170000 بقيمة 2009 المالية للسنة ميزانية تأثير له يكون بأن هذا تقدير وتم

 األفراد هم ومن المدعومين المسافرين اختيار بكيفية المتعلقة القرارات اتخاذ ويتم. مدينة لكل اليومية المصروفات ومبالغ والسكن، الجوي،
 االقتصادية، المستويات على الجوي السفر دعم على المدعومون ccNSO منظمة مسافرو ويحصل. ccNSO منظمة قبل من المدعومون

 . ICANN منظمة إدارة مجلس ألعضاء مساوًيا األعمال، رجال درجة مستوى على جوي سفر على للحصول مؤهل فهو لرئيسا عدا

 لمنظمة التابعة السياسة لصناعة الداعمة الثالث المنظمات إحدى ccNSO منظمة باعتبار: التبرير
ICANN، لمنظمة بالنسبة هامة مسئولية منها المشارآون يحمل ICANN .هذا يغطي أن المقرر ومن 
 GNSO منظمة قبل من القرار صناعة جهود أن ضمان في يساعد وأن المسئولية، تلك الدعم من المستوى

 . فعالية الطرق بأآثر إنجازها تم قد

  ASO منظمة
 ونصف المنظمة، سرئي هذا ويغطي اجتماع؛ آل أفراد 8 هو 2009 المالية للسنة) ASO( العناوين دعم لمنظمة به المسموح السفر دعم

 تم وقد. دوالر 115000 بقيمة 2009 المالية للسنة ميزانية تأثير له يكون بأن هذا تقدير وتم). مجتمعين( المتبقين ASO مجلس أعضاء
 . 2009 المالية السنة في الحال آان آما ،ASO/NRO ممثلي قبل من تقليدًيا ASO منظمة إلى المقدم السفر دعم تخفيض

 ،ICANN لمنظمة التابعة السياسة لصناعة الداعمة الثالث المنظمات إحدى ASO منظمة بارباعت: التبرير
 من المستوى هذا يغطي أن المقرر ومن. ICANN لمنظمة بالنسبة هامة مسئولية منها المشارآون يحمل
 زهاإنجا تم قد ASO منظمة قبل من القرار صناعة جهود أن ضمان في يساعد وأن المسئولية، تلك الدعم
 . فعالية الطرق بأآثر

  العام المجتمع
 من ممثلين 8و ،ALAC لجنة من عضًوا عشر لخمسة السفر دعم 2009 المالية للسنة العام للمجتمع به المسموح السفر دعم يعكس

 مجلس أعضاء لىإ باإلضافة 66( أآبر بشكل موسًعا عاًما وحضوًرا وسيدني، القاهرة الجتماعي) RALOs( اإلقليمية العامة المنظمات
 المصاريف ومبالغ والسكن، الجوي، السفر تكاليف العام للمجتمع السفر دعم ويتضمن. سيتي مكسيكو في المنعقدة العامة القمة في) اللجنة
 .االقتصادي المستوى على سفر دعم على العام المجتمع من المسافرون ويحصل. مدينة لكل اليومية

 السفر مشارآة لتمويل هامة تكون أن المقرر من آان سنوات، سبع منذ ةالعام المنظمة بداية في: التبرير
 مجلس تبنى باريس، في ICANN منظمة اجتماع في". تشغيلها بدء" دعم أجل من بالكامل ALAC للجنة
 اجتماع مع بالتوافق القمة هذه وُعقدت. واحدة عامة قمة يمّول محدد سفر دعم باعتماد قراًرا اإلدارة
 وآذلك،. االجتماع لحضور ALS منظمة آل من واحد لعضو تمويل تقديم مع سيتي، مكسيكو في المنظمة
 وتدعو العامة، المنظمة تطور تمثل القمة هذه أن آانت الرئيسية الهامة النقطة بأن اإلدارة مجلس اعترف

 األخرى المنظمات إلى المقدم السفر دعم مستوى مع متوافقة لتكون ALAC للجنة مستقبلي سفر دعم إلى
 . ICANN لمنظمة التابعة

 الترشيح لجنة
 اجتماعات لحضور عضًوا 22 من المكونة الترشيح لجنة أعضاء لجميع السفر دعم 2009 المالية السنة في الترشيح للجنة السفر بدل يعكس

  4  المجتمع أعضاء سفر دعم إرشادات مسودة
 2009 مايو  27



 أخرى ومناصب ICANN منظمة إدارة مجلس اختيار إليها موآل مستقلة لجنة هي الترشيح لجنة: التبرير
 ويتم. السياسة عملية عن مستقل بشكل تعمل فهي وهكذا. االستشارية واللجان ICANN دعم منظمات داخل
 . إليه حضورهم الضروري من يكون سنوًيا اجتماعين يف بالمشارآة لهم للسماح الترشيح لجنة أعضاء دعم

  المنح برنامج
 من المشارآة زيادة وهو محدد هدف له البرنامج وهذا. 2007 يونيو في خوان سان اجتماع منذ منح برنامج بتشغيل ICANN منظمة قامت
 منظمة اجتماعات أحد حضور على قادرين غير يكونون قد والذين ICANN منظمة مناطق داخل تطوًرا األقل الدول في المقيمين أولئك

ICANN .منظمة اجتماع لحضور آراتب أمريكي دوالر 300و واإلقامة االقتصادية الطيران تذآرة بتوفير األعضاء دعم ويتم ICANN .
 بمنظمة الخاصة آلوالهيا بالعمليات لتعريفهم معين اجتماع في للمشارآين مخصصة يومية موجزات يحضرون فإنهم ذلك، إلى وباإلضافة
ICANN، محدد بشكل يهدف ولكنه بنفسه، المدعومين المسافرين المنح برنامج يختار ال. للمناقشة المطروحة الحالية الموضوعات وأيًضا 

 يحدد. قبل من اجتماع حضور لهم يسبق لم الذين المشارآين ودعم تحديد طريق عن ICANN منظمة عمليات في الجديدة المشارآات إلى
 من تكوينها يتم مستقلة اختيار لجنة خالل من المنح على سيحصل من قرار اتخاذ ويتم. ICANN لمنظمة اجتماعات بثالثة مسافر ألي دعمال

 ويتم. دعمهم يتم األفراد من لعدد وفًقا وليست محددة لميزانية وفًقا السفر إدارة وتتم. الطلبات بتسجيل تقوم التي اإلقليمي التمثيل مراآز خالل
 يمكن حتى لها المجاورة والمناطق ICANN بمنظمة الخاص االجتماع فيها يعقد سوف التي المنطقة من المشارآة لزيادة جغرافًيا المنح تقييم
 . الميزانية لمبلغ وفًقا المنح على الحاصلين من ممكن عدد أآبر دعم

 التأآيد يأتي هنا ومن. المشارآة سبةن لتوسيع السفر دعم توفير هو البرنامج هذا من الواضح الهدف: التبرير
 في االشتراك في لالستمرار فرصة أفضل على للحصول وتوجيههم ودعمهم الجدد المشارآين تعريف على

 . مستقل بشكل ICANN منظمة عمليات

GAC  
 االستشارية اللجنة طالبت أن عدوب. 2009 المالية السنة في السفر دعم الستالم معدة) GAC( الحكومية االستشارية اللجنة ميزانية تكن لم

 المنح برنامج خالل من الدعم على للحصول للسعي GAC لجنة أعضاء تشجيع تم باريس، اجتماع في السفر دعم في بالتفكير الحكومية
 دعم GAC لجنة من أعضاء خمسة ويستلم. والميزانية 2010 المالية السنة تشغيل خطة تطوير من آجزء رسمًيا بالدعم للمطالبة وأيًضا
 .سيدني اجتماع لحضور السفر

SSAC  
 بمجلس SSAC لجنة لعالقات السفر دعم توفير ويتم). SSAC( واالستقرار لألمن االستشارية اللجنة ألعضاء مباشر سفر دعم توفير يتم ال

 .اإلدارة

RSSAC  
 لجنة لعالقات السفر دعم توفير ويتم). RSSAC( الجذر خادم واستقرار ألمن االستشارية اللجنة ألعضاء مباشر سفر دعم توفير يتم ال

RSSAC ةاإلدار بمجلس. 
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 2010 المالية للسنة المعروض الدعم -  المجتمع أعضاء سفر دعم .2
 .ICANN منظمة مجتمع ألعضاء التالي السفر دعم السفر دعم إرشادات مسودة تعرض

 مجلس  العامة والعالقات ICANN منظمة إدارة
 اجتماعات وأيًضا( ICANN منظمة عاتاجتما لحضور المتبادلة وعالقاتهم ICANN منظمة إدارة مجلس أعضاء لجميع السفر دعم يتوفر
 مدفوعة والوجبات واإلقامة األرضية واالنتقاالت الطيران تكاليف السفر دعم ويشمل). ICANN منظمة وأعمال األخرى اإلدارة مجلس
 والعالقات دارةاإل مجلس وأعضاء. مباشرًة يدفعون الذين اإلدارة مجلس ألعضاء المصروفات استرداد أو الخدمة لموفري مباشرًة الثمن
 . األعمال رجال درجة مستويات على جوي سفر على للحصول مؤهلون العامة

  GNSO منظمة
 يتم الذين أولئك فيهم بما ،GNSO أعضاء من عضًوا 21 عدد أساسي بشكل يعني ما وهو عضًوا، 23 لعدد منًحا ليشمل السفر دعم ويتسع

 ومبلغ واإلقامة الطيران تكلفة GNSO لمنظمة السفر دعم يشمل. العالقات من يناثن إلى باإلضافة الترشيح لجنة قبل من اختيارهم
 منظمة قبل من المدعومون األفراد هم ومن المدعومين المسافرين اختيار بكيفية التوصية يتم. مدينة آل حسب يحدد اليومية للمصاريف
GNSO منظمة فريق إخبار ويتم ICANN أعضاء ويستلم. بذلك GNSO ماعدا االقتصادية، المستويات على الطيران دعم ونالمدعوم 
 . األعمال رجال درجة على بالسفر له والمسموح الرئيس،

  ccNSO منظمة
 الترشيح لجنة قبل من ترشيحهم يتم أفراد وثالثة الرئيس على المدعوم العدد هذا ويشتمل. فرًدا 12 حتى ccNSO لمنظمة الدعم ويستمر
 ومبلًغا واإلقامة الطيران تكلفة ccNSO لمنظمة السفر دعم يشمل. المتبقين ccNSO مجلس أعضاء ونصف ccNSO لمنظمة

 منظمة قبل من المدعومون األفراد هم ومن المدعومين المسافرين اختيار بكيفية التوصية يتم. مدينة آل حسب يحدد اليومية للمصاريف
ccNSO منظمة فريق إخبار ويتم ICANN أعضاء ويحصل. بذلك ccNSO االقتصادية، الدرجة على طيران تذاآر على المدعومون 

 . األعمال رجال درجة على للطيران تذاآر على يحصل الذي الرئيس ماعدا

  ASO منظمة
. المتبقين ASO أعضاء ونصف الرئيس على المدعوم العدد هذا ويشتمل. أفراد 8 حتى بعدد ASO/NRO لـ السفر دعم منح تستمر
 بشكل ASO/NRO أعضاء قبل من ASO لـ المتاح السفر دعم رفض وتم. أمريكي دوالر 115.000 بمبلغ هو نيةالميزا على والتأثير
 . تقليدي

  العام المجتمع
 يتم ذلك، إلى وباإلضافة. ICANN لمنظمة اجتماع آل لحضور ALAC لجنة من عضًوا 15 من العام للمجتمع السفر دعم منح وتتكون
. ICANN منظمة اجتماعات لحضور) RALOs( العام للمجتمع إقليمية منظمة آل من واثنين العام المجتمع ممثلي من لعشرة الدعم توفير

 اجتماعات في اإلقليمية العام المجتمع لمشارآة المخصصة المبالغ تستخدم قد اإلقليمية، RALO منظمة اجتماعات إلى للحاجة واستجابة
 اإلقليمية للطبيعة وفًقا مسافر لكل أقل الدعم تكاليف تكون أن ويجب. يميةاإلقل RALO منظمات اجتماعات لدعم ICANN منظمة

 أو محلية الطيران تذاآر تكاليف تكون قد مثًال،( RALO منظمة مشارآي من أآبر عدد دعم يمكن وهكذا األقصر، والجداول لالجتماعات
 .ICANN منظمة الجتماع األطول الزمني اإلطار عكس على اثنين، أو ليوم تكون قد واإلقامة قصيرة، لرحالت

GAC  
 من أعضاء 6 لعدد دعم منح عرض وسيتم. المجتمع تعليقات على بناًء GAC لجنة ألعضاء 2010 المالية السنة في السفر دعم منح تمتد

 دعم يشمل. المتطورة غير والدول تطوًرا األقل للدول الدعم توفير على الترآيز مع ICANN لمنظمة اجتماع لكل GAC لجنة أعضاء
 .مدينة آل حسب يحدد اليومية للمصاريف ومبلًغا واإلقامة الطيران تكلفة GAC للجنة السفر

SSAC  
 ).SSAC( واالستقرار لألمن االستشارية اللجنة ألعضاء مباشر سفر دعم توفير يتم ال

RSSAC  
 .(RSSAC) الجذر خادم واستقرار ألمن االستشارية اللجنة ألعضاء مباشر سفر دعم توفير يتم ال

  الترشيح لجنة
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 مدى على تنظيمها يتم والتي السنوية الترشيح لجنة اجتماعي لحضور مفوًضا 22 لعدد) NomCom( الترشيح للجنة السفر منح ُتمنح
 يتم وآان. يونيو في المالية السنة اجتماع نهاية وفي نوفمبر بدايات في السنوي ICANN منظمة اجتماع بعد فوًرا الماضية القليلة األعوام
. الماضية القليلة السنوات مدى على ICANN بمنظمة الخاصة الثالثة الجتماعاتا لحضور الرئيس ومستشار الرئيس ونائب الرئيس دعم
 واالنتقاالت الوجبات وبدالت واإلقامة الطيران تذاآر ذلك في بما السفر تكاليف بجميع يتعلق فيما الترشيح لجنة ألعضاء الدعم توفير ويتم

 راءبإج اإلدارة مجلس ويفكر. المعقولة األخرى والتكاليف األرضية
 الهيكلي التطوير عمل من آجزء الترشيح لجنة في تغييرات
 دعم في تغييرات عن التغييرات هذه تنتج وقد األعمال، وتحسين
 .السفر

  المنح برنامج
 لكل مشارًآا 25 اختيار بمعدل المنح لبرنامج السفر دعم يمتد

 . اجتماع

 والمتعاقدون والمستشارون، العمل، فريق
 والمتعاقدين والمستشارين العمل لفريق رالسف دعم توفير يتم

 السفر دعم درجة. ICANN منظمة اجتماعات بحضور المطالبين
 .االقتصادية الدرجة هي

 .2010 المالية للسنة المجتمع سفر دعم إرشادات 2 الشكل يلخص

 الدعم تفاصيل -  المجتمع سفر دعم إرشادات   2.1
 عبمجتم خاصة مجموعة آل تتبنى :االختيار عملية •

 على سيحصل من لتحديد التخصيص/االختيار عملية
 يفي بما المجتمع، في معينة مجموعة من التمويل

 أمثلة وتشتمل. المجموعة في القرارات اتخاذ باحتياجات
 على تشتمل التي السفر لجنة:  التحديد/االختيار عملية
 أو) جغرافية منطقة أو( انتخابية دائرة آل من أعضاء
 تتبع والتي) المنح برنامج مثل( لةمستق اختيار لجنة
 الخاصّين الممولين المشارآين الختيار النشر عملية

 تحددها التي المعايير بعض على تعتمد عملية بتنفيذ ICANN فريق المجتمع يطالب قد أو لها اجتماع لكل ICANN بمنظمة
 تشجيع يتم وعالقاته، مجلس آل حجم على ام جزء في السفر دعم تمويل حساب يعتمد وبينما. بالمجتمع الخاصة المجموعة
 .المجتمع بسياسة الخاصة التطوير أعمال مصلحة على اعتماًدا المشارآين لدعم بالمجتمع الخاصة المجموعة

  2010 المالية للسنة السفر دعم -  2 الشكل
 ) األمريكي بالدوالر والمبلغ المسافرين عدد( 

 الطلبات وتشتمل. السفر إلرشادات قليلة باستثناءات المجتمع أعضاء بعض يطالب اجتماع آل في: االستثناء عملية •
 : يلي ما على النموذجية

 أعلى؟ درجة إلى الترقية الممكن من هل االقتصادية، الدرجة على السفر من تمنعني طبية حالة عندي •

 آلخر؟ الفندق تكاليف وتوفير ما لشخص الطيران تذاآر توفير الممكن من هل أفراد، عدة بين السفر دعم تقسيم نتمنى نحن •

 ذلك؟ تنفيذ يمكن هل قتي،بطري الحجز طريق عن ICANN منظمة نفقات لتوفير وسيلة عندي •

 ذلك؟ أفعل أن يمكن هل مختلف، سير خط أو مختلفة طيران شرآة استخدام أآثر يناسبني •

 أآثر؟ لياٍل لعدد اإلقامة مقابل ICANN منظمة ستدفع فهل الطيران، تذاآر عرض في النقود توفير الممكن من آان إذا •

 الشخصي؟ فقتين على أعلى درجة إلى السفر درجة ترقية الممكن من هل •

 األشخاص؟ من المزيد إرسال الممكن من فهل مسافرينا، جميع من النقود توفير نستطيع آنا إذا •

 ألخرى؟ مالية سنة من السفر تخصيصات نقل يمكن هل •

 جميع إرسال ويجب. االستثناءات على للرد عملية بتأسيس ICANN منظمة قامت الطلبات، هذه على فعالة ردود توفير لضمان
 سيتم ذلك، إلى باإلضافة . travel@icann.org-Constituency: السفر بدعم الخاص اإللكتروني البريد على باتالطل
 الخاص فرالس موقع على المنشورة الشائعة األسئلة على لرؤيتها للجميع محددة آنماذج االستثناءات على الردود جميع توثيق
 .ICANN :support/-http://www.icann.org/en/topics/travel بمنظمة

 السفر لملخص وثيقة نشر سيتم شهور، بعدة التالي االجتماع وقبل قصيرة بفترة ICANN لمنظمة اجتماع آل بعد :السفر إمدادات •
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 ،ICANN منظمة لفريق المخولين بالمسافرين قائمة توفير آيفية •

 السفر، ترتيبات عمل آيفية •

  والمسافرين، بالمجتمع الخاصة للمجموعات السفر بدعم المتعلقة النهائية المواعيد جميع •

 وطلبات الرحلة سير خط وتغييرات الصحية الشئون مثًال،( الردود تواصل فيةوآي االستثناءات على الردود عمل آيفية •
  و ،)الراحة تحقيق

 ) FAQ( الشائعة األسئلة •

 . آمثال _سيدني الجتماع المستخدم السفر ملخص  انظر

 دعم ويب صفحة الموقع على ICANN بمنظمة خاص اجتماع لكل السفر دعم عن تقرير نشر سيتم :المتابعة تقارير •
 تقرير يوفر ل،المثا سبيل على المنح، وبرنامج. أخرى تفاصيل إلى باإلضافة السفر دعم مستوى على سيشتمل والذي_السفر
 في لالستخدام المجمعة المعلومات مشارآة إلى باإلضافة المقدم الدعم ويقدروا يدرآوا حتى ،ICANN أسبوع عن متابعة

 مطالبة ستتم الدعم، لهذا المطلوبة والموارد المدعوم من حول المحاسبة توفير إلى وباإلضافة. ودولتهم ومنطقتهم مجتمعهم
 ويب صفحة على التقارير وتوجد. التطوير من المزيد إلجراء السفر دعم إرشادات تقييم في ساعدةبالم دوري بشكل المسافرين

 .السفر دعم
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 ملخص .3
) 2( التواصل،) 1( بـ الخاصة األهداف وتحقيق المالية والمسئولية. المجتمع ألعضاء السفر دعم على آثيرة موارد ICANN منظمة تنفق

 آيفية تحديد في األساسية االعتبارات من ،ICANN بمنظمة الخاصة األخرى واألعمال السياسة تطوير )3( المالية، الصعوبات على التغلب
 واقتصادي عادل بشكل السفر دعم تنفيذ بضمان ICANN بمنظمة الخاص السفر دعم فريق والتزم. مجتمع أعضاء وألي السفر دعم توفير

 . السفر لدعم اإلرشادية الخطوط وثيقة في ذلك وصف تم آما للمسافرين، اإلدارية األعمال وسهولة

 طريق عن الغرض لهذا المفتوح العام المنتدى طريق عن للسفر اإلرشادية الخطوط من المسودة هذه على التعليقات لتقديم المجتمع تشجيع تم
 البريد خالل من ICANN CFO بـ باالتصال المجتمع مجموعة أو لدائرتك جماعية مكالمة طلب طريق عن أو/و سيدني في العمل ورشة

 على الوثيقة هذه نشر سيتم ذلك، إلى وباإلضافة. هنا اإلنترنت على العام المنتدى انظر.  kevin.wilson@icann.org اإللكتروني
  support/-http://www.icann.org/en/topics/travel: التالي العنوان في الموجود المجتمع سفر لدعم الجديد الموقع
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