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 المرجع السريع
 

 االجتماع وموقع الفندق 
 

  هيرادورا بالزا رامادا فندق
 طريق كانياس العام

 سان هوسيه في كوستاريكا
 9800-2209 506+هاتف: 
 2713-2293 506+فاكس: 

 
3TUhttp://www.ramadaherradura.com/U3T  

 

 مواعيد الجلسة 
 

 2012مارس  11-16
 

 المطار 
 

 )SJOمطار خوان سانتاماريا (
 

 التأشيرات والهجرة 
 

لالطالع على معلومات التأشيرة وخطابات الدعوة يرجى 
 زيارة الموقع التالي:

3TUhttp://costarica43.icann.org/travelU3T  
 

 أمريكًيا ادوالرً  26ضريبة المغادرة: 
 

  3TUicann43@nic.crU3Tخطابات المضيف المحلي: 

 

 البدل اليومي 
 

 دوالًرا أمريكًيا في اليوم 50

  الرقم الهاتفي للطوارئ 
 
أثناء النقل أو أثناء االجتماع  في حالة الطوارئ 

  يرجى االتصال بالرقم التالي:
 
 +1.310.578.8610 

 

 المواعيد النهائية 
 

 نموذج طلب السفرتاريخ انتهاء  •
 2012 يناير 9 االثنين

 
 االثنيننموذج البيانات البنكية: تاريخ انتهاء  •

  2012 يناير 9
 

 يرجى متابعتنا على 
 

 3TU@ICANN_TravelU3Tتويتر 
 
 
 
 

 
 

 أحدث األخبار 
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 المقدمة 
 

، ودعم تطوير السياسات والعمليات المرتبطة بنظام اسم النطاق. كما أننا نقّدر إلى ICANNنود أن نشكركم على مشاركتكم في مجتمع 
 نحو األمام.  ICANNالمضي قدماً بمهمة في سبيل عم بالمهارات ه من التزام بالوقت والدونحد كبير ما تبذل

 
وذلك لحضور االجتماع القادم  ICANNلتلقي دعم مالي بما يتفق مع عملية دعم السفر لمجتمع  م، فقد تم اختياركموكجزء من مشاركتك

 ،ICANNعمل الرقي بن أجل المساعدة على مالمجتمع اإلرشادات استناداً إلى المقترحات المقدمة من وضع هذه تم وفي كوستاريكا. 
. ICANNوتوسيع قاعدة المشاركة في عمليات  ،ICANNوتقديم الدعم إلى غير القادرين على تحمل نفقات الحضور إلى اجتماعات 

إرشادات بأن  علًماللعام المالي الجديد؛  اإلرشادات كجزء من عملية تطوير الميزانية وخطة التشغيلوضع هذه وفي كل عام مالي، يتم 
لإلرشادات السابق وضع هذا الملخص استكماالً اإلنترنت. كما تم  على تنشرقد  ICANN  الخاصة بـ 2012دعم السفر للعام المالي 

 مساعدة المسافرين مستحقي الدعم واإلجابة على األسئلة دائمة التكرار.من أجل ذكرها 
 
 

 األسئلة المتكررة الخاصة بشركات الطيران 
 

  هي التواريخ التي يجب أن أتواجد فيها أثناء االجتماع؟ما 
 

خاضعة ، ويرجى مالحظة أنها المجموعة التي تنتمي إليهامنظمة أو الالتي تعتمد على و المرخص بها،يبين الجدول أدناه مواعيد الحضور 
فقد يؤدي ذلك إلى اختالف مواعيد  ICANNع نظراً لوجود عدد من االجتماعات لبعض المجموعات المحددة قبل أو بعد اجتماو للتغيير.

بشكل عام، سيتم وأو المجموعات األخرى القادمة إلى االجتماع.  ICANN الحضور بالنسبة لك عن مواعيد الحضور الفعلية الجتماع
 وم المحدد أو بعدويمكنك الوصول في الي –وفقاً لمواعيد الحضور تلك  ICANNالعمل على تحديد الحد األقصى لفترة دعم اإلقامة مع 

عموما يوم تكون عمليات المغادرة ومن المقرر أن  ."أقرب تاريخ للوصول" وأن تغادر في اليوم المحدد أو قبل "آخر تاريخ للرحيل"
بعد للمغادرة هناك أي خيارات لم تكن و ICANNلمجلس  ئكفي حالة الموافقة على بقا – ICANNالجمعة بعد انتهاء اجتماع مجلس 

 التالي. في اليومعلى أن تقوم بالمغادرة أخرى ليلة لمدة  لبقاءبا فقد يتم التصريح لك الجتماعاانتهاء 
 

 ICANN، فيرجى االتصال على تكأو المغادرة بعد التاريخ المحدد لمجموع تكحاجة إلى الوصول قبل التاريخ المحدد لمجموعبإن كنت 
واإلشارة إلى السبب المحدد للوصول المبكر و/أو الرحيل  3TUtravel@icann.org-constituencyU3T من خالل البريد اإللكتروني

 المتأخر.
 

 بالحضور المخولين لألشخاص العامة التواريخ
 

 األيام شاملة الدعم المتأخر لرحيلاتاريخ  المبكر تاريخ للوصول المجموعة

At-Large 10 7 مارس  16 مارس 
ccNSO 10 7 مارس 16 مارس 

 7 مارس 16 مارس 10 الزمالء
GAC 9 9 مارس 17 مارس 

GNSO 9 8 مارس 16 مارس 
    لجنة الترشيح
 8 مارس 17 مارس 10 الرئيسانتخاب الرئيس و

 6 مارس 16 مارس 11 أعضاء لجنة الترشيح
 

mailto:constituency-travel@icann.org
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 كيف يمكنني ترتيب الرحلة؟
 

 من ثالثة مكونات أساسية: ICANNتماع تتكون عملية السفر لحضور اج
 )بريالالنقل (الجوي و/أو  .1
 يةالفندقاإلقامة  .2
 اليومي والراتب والنفقات البدل .3
 

البدل أو و/تكاليف النقل واإلقامة الفندقية ب ICANNقد تتكفل  ،واستناداً إلى ما تحتاج إليه واألشياء المتاحة لك
 رحلتك.لترتيب الخياراتك في فيما يلي  ن.لمسافرين المخولي/الراتب/المصروفات لاليومي

 
 ICANN خالل من الحجز :1 الخيار

 
في . وفي حالة اإلشارة إلى رغبتك BCD Travel: وهو  ICANNالمحدد من خالل وكيل السفريات من خالل السفر جًوا يمكن ترتيب 

 ، يرجى القيام بما يلي:ICANN الخاص بـوكيل السفريات استخدام 
 

 استمارة طلب السفر" المرسلة إليك عبر البريد االلكترونيئة وتعبض ااستعر". 
 
 طلب السفر" إلى:استمارة ل "ارسإ 

3TUSandra.Perez@bcdtravel.comU3T 3وTUtravel@icann.org-constituencyU3T  
 

بمجرد الموافقة ولمراجعتها والموافقة عليها. دليل الرحلة باالتصال بك لترتيب احتياجات النقل كما ستقدم لك  ياتوستقوم وكالة السفر
 بالدفع المباشر. ICANNستقوم وكالة السفر بحجز وسيلة النقل على أن تقوم دليل الرحلة على 

 
  الذاتي الترتيب :2 الخيار

 
. برجاء اإلطالع على اإلرشادات الواردة أدناه أقل" تعويضوالمطالبة بـ "ة الذكر حجز رحالتهم الجوية بأنفسهم سابقيجوز للمجموعات 

 الخاص بك.الرحلة حجز األقل" في حالة اختيار التعويض "ومبالغ 
 
 

 أفعل؟عساي ماذا فرحلتي بنفسي.  أريد ترتيب
 

في  يجب أن تتم جميع الحجوزات الفندقية والنقل البري المرتبط به) فقط.يقتصر حجز رحالت السفر الخاصة بك على النقل الجوي (
 .ICANNمكان االجتماع بمعرفة 

 
إخطاًرا مكتوًبا بذلك قبل الحجز على البريد اإللكتروني التالي  ICANNإذا كنت تنوي حجز رحلة سفر خاصة بك، فيجب أن ترسل إلى 

3TUtravel@icann.org-constituencyU3T. 
  

وإذا لم تحصل على إذن  نفسك.رحلتك بحجز لك لل ترخيص كتابي ارسإدعم السفر و اختيارك للحصول علىمن  ICANNسوف تتأكد 
 فلن تحصل على بدل السفر. ،يفيد حجز السفر ICANNخطي مسبقا من 

 
الدول  الترتيب له ذاتًيا على أقصى مبلغ قابل للتعويض من كل منطقة (والذي يتكون منيقتصر التعويض الخاص بالسفر الجوي الذي يتم 

زيارة تحدد القائمة الدول التي يمكن من خاللها العثور على منطقة في الملحق "أ" بهذا الموجز أو عن طريق والكائنة في تلك المنطقة). 
 .اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

 
للرد على  ةغير القابلوتستند رسوم البدالت إلى تذاكر الطيران  كل منطقة.من الطيران تذكرة يبين الجدول أدناه الحد األقصى لرسوم 

، ولكن سوف تسدد حتى الحد األقصى خدمةمستوى من الوأي تذاكر السفر مع ذلك يمكن للمسافر شراء أي نوع من  –الدرجة السياحية 
 .ألجرة السفر القابلة للتعويض في المنطقة الخاصة بالمسافر

 

mailto:Sandra.Perez@bcdtravel.com
mailto:Sandra.Perez@bcdtravel.com
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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 للتعويض حد أقصى
 

 أقصى حد للتعويض المنطقة
   أفريقيا

 أمريكي دوالر 2,850 شرق أفريقيا
 أمريكي دوالر 2,700 وسط أفريقيا
 أمريكي دوالر 1,900 شمال أفريقيا
 يأمريك دوالر 2,450 جنوب أفريقيا
 أمريكي دوالر 2,500 غرب أفريقيا

  األمريكتان
 أمريكي دوالر 900 منطقة الكاريبي
 أمريكي دوالر 750 أمريكا الوسطى
 أمريكي دوالر 1,200 أمريكا الشمالية
 أمريكي دوالر 1,150 أمريكا الجنوبية

  آسيا
 دوالر 2,550 وسط آسيا
 دوالر 2,250 شرق آسيا

 دوالر 2,450 سياجنوب آ
 دوالر 2,050 جنوب شرق آسيا

 دوالر 1,650 غرب أسيا
  أوروبا

 دوالر 1,500 شرق أوروبا
 دوالر 1,600 شمال أوروبا
 دوالر 1,350 جنوب أوروبا
 دوالر 1,400 أوروبا الغربية

  أوقيانوسيا
 دوالر 2,300 ستراليا ونيوزيلنداأ

 دوالر 2,850 ميالنيزيا
 دوالر 2,600 ميكرونيزيا

 دوالر 1,850 بولينيزيا
 

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

 
 ؟، كيف أتصرفتوجد نقاط توقف في رحلتي

 
التوقف حاالت خالل التوقف في رحالت الذهاب/أو العودة من االجتماع ما لم تستوِف  يةفندققامة الا مقابل اإلتعويضً  ICANNلن تدفع 

 المعايير التالية:
 

 .لسفرلكجزء من الرحلة المتاحة من/إلى االجتماع حسب التواريخ المصرح بها  ضرورًيا كان التوقفإذا  .1
 

صباحا وحتى  8:00أن تصل إلى مدينة التوقف بين الساعة لها وية المقرر ساعات للرحالت الج 10تجاوز إذا كان التوقف ي .2
 20:00مساء بالتوقيت المحلي أو تجاوز ست ساعات للرحالت المقرر أن تصل إلى مدينة التوقف الساعة  8:00الساعة 
 صباحا بالتوقيت المحلي؛ و 8:00وحتى 

 
 ليلة الواحدة.في الأمريكي دوالر  150.00ال تتجاوز تكلفة الفندق أن  .3
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باإلضافة  ICANN وإذا كنت مؤهال للحصول على البدل اليومي، فسيتم حساب البدل اليومي للتواريخ المصرح بها للحضور في اجتماع

 .االمصرح به لوصول/المغادرةأليام االمتاحة جداول السفر على اعتماًدا إلى أي أيام سفر 
 

نفقات أخرى غير تلك المذكورة صراحةفي هذا الموجز للتواريخ المصرح بها للحضور  مقابل اإلقامة في الفنادق أو ICANNلن تدفع 
التوقفات على النحو المبين أعاله. المسافرون الذين يختارون الوصول قبل تاريخ الوصول المصرح به أو  أو ICANNفي اجتماع 

طعام وتكاليف النقل أو غيرها من النفقات غير مخول لها األجازة بعد تاريخ المغادرة ستحملون مسؤولية أي غرفة في فندق ووجبات ال
 على خالف ذلك في هذا الموجز.

 
ماذا إن كانت إقامتك الفندقية مطلوبة خالل رحلتك إلى االجتماع أو في طريق عودتك إلى 

 ؟الرحلةخطط مالوطن بسبب طول الرحلة و/أو 
 

بتعويضك عن الحجز الفندقي الفعلي وتكاليف الضرائب فقط مقابل تقديم  ICANNإذا استوفيت المعايير الثالثة المذكورة أعاله، فستقوم 
ويجب إعادة  3TUtravel@icann.org-constituencyU3Tتقرير حول نفقات تلك البنود. يمكن طلب النموذج من خالل البريد اإللكتروني 

بالحجز والدفع المسبق مقابل الغرفة  ICANNوئية من اإليصاالت إلى نفس العنوان. في حاالت محددة ستقوم النموذج كامال وصور ض
 .الفندقية. برجاء اإلطالع على الحدود الواردة أعاله 

تاريخ الوصول المرخص ليأو البقاء بعد آخر تاريخ للرحيل  ماذا لو أردت الحضور قبل
 مرخص لي أو االثنين مًعا؟

 
 الطيران برحالت يتعلق فيما

 
إن كنت ترغب في الوصول مبكراً عن الموعد المحدد و/أو البقاء حتى بعد موعد المغادرة المحدد فسيتم التعامل مع ذلك الطلب بشكل 

ى التكاليف القياسية للسفر للحصول عل ستأسي السفرياتوكيل يدفع ثمن تذكرة السفر الخاصة بك، سوف لدينا  ICANNاستثنائي. إذا 
وصوله إلى تاريخ الوصول والمغادرة أذن في تاريخ رحيل المعتمدين لديها. إذا كنت تحجز سفرك فسوف تعوض بما يصل إلى الحد 

 المسموح به بصرف النظر عن يوم الوصول أو السفر. انظر أعاله لمزيد من المعلومات حول حجز السفر الخاص بك.
 

 بالفندق يتعلق فيما
 

بالدفع فقط مقابل الليالي المحددة وفقاً للقيم  ICANNع تكاليف اإلقامة الفندقية لحضور االجتماع فستقوم من تدف ICANNإن كانت 
 دبعد المواعيأعاله. وسوف تكون مسئوالً عنتمويل التجهيزات الفندقية والدفع المباشر عن أية أيام أو ليال زائدة قبل و/أو  الواردة بالجدول

بكل جهد ممكن للحفاظ على  ICANNلمغادرة. إن وصلت مبكراً و/أو ظللت لفترة بعد االجتماع فستقوم المحددة لتاريخ الوصول أو ا
قد استأجرتها لك ولكننا ال نضمن أن الفندق لديه نفس الغرفة من بين الغرف الخالية  ICANNالغرفة التي تقيم بها لك والتي كانت 

 المتوفرة للحجز.
 

 هل يمكن أن أحجزها بنفسي؟ –لقد وجدت تعريفة سفر بنفسي أقل 
 

 يمكن للمسافرين دعم سفرهم الخاص بهم وذلك باتباع العملية على النحو المبين أعاله تحت "كيف يمكنني ترتيب رحلتي؟" -نعم 
 

 هل يمكنني إتمام الحجز بنفسي؟ –وأود الحجز لكلينا مًعا  –سأحضر ضيًفا معي 
 

هم وذلك باتباع العملية على النحو المبين أعاله تحت "كيف يمكنني ترتيب رحلتي؟" على يمكن للمسافرين دعم سفرهم الخاص ب -نعم 
 الرغم من ذلك، يبقى الحجز لضيفك هو مسئوليتك أنت.

 
مباشرةتكلفة التذكر الخاصة بك. إذا كنت  ICANNلحجز السفر الخاص بك، فسوف تدفع  ICANNإذا قررت االستعانة بوكيل سفر 

أن  ICANNال يمكن لـ  –وكيل السفريات بالحجز ألحد ضيوفك أيًضا، فينبغي أن ترتب للدفع مباشرة لالسفريات  وكيلتريد أن يقوم 
 .ICANNالضيف ثم تسددها لـ  تدفع مقابل تذكرة

mailto:constituency-travel@icann.org
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 ما هي فئة الخدمة التي أسافر عليها؟

 
بعض المسافرين مسبقاً بالسفر على درجة رجال سيتم حجز معظم المسافرين في الدرجة االقتصادية غير المستردة (األولى). ويخول ل

األعمال. في حالة عدم الموافقة على سفرك على درجة رجال األعمال واعتقدت أنك في حاجة إلى السفر على درجة رجال األعمال 
على أن 3Utravel@icann.org-constituencyUT 3Tمن خالل البريد اإللكتروني  ICANN فيمكنك التقدم بطلب إعفاء عبر االتصال بـ

 تحدد السبب الخاص لطلب هذا اإلعفاء (مثال أسباب طبية) على التي تدعم طلبك. 
 

في حالة الحجز للسفر، يمكنك حجز أي درجة سفر ترغب بها فقط ولكن سوف تحصل على مقابل من الحد األقصى المسموح به للمنطقة 
 كما نشر في الرسم البياني أعاله. الخاصة

 
 هل يمكنني ترقية درجة خدمتي؟

 
بالدفع مقابل تذكرة من الدرجة االقتصادية التي ال يمكن استردادها. إن كانت الخطوط الجوية تسمح لك بترقية تذكرتك  ICANN ستقوم

لك الرجاء مالحظة أنك قد ال تطلب درجة اقتصادية (على سبيل المثال استخدام خطوط طيران بشكل متكرر طويالً)، فيمكنك القيام بذ
المسافر الدائم، حيث إن التذكرة االقتصادية التي يتم شراؤها يجب أن تكون بأقل سعر متوفر إال في حالة ترتيب  عالترقية مأعلى من أجل 

 النحو المبين أعاله. أجرة السفر وسوف يقدم للسداد للحد األقصى المسموح به بما يصل إلى المنطقة الخاصة بك على
 

 فما الذي ينبغي أن أقوم به؟ –أحتاج إلى تغيير خططي 
 

 وكنت بحاجة إلى تغيير خطط وسائل النقل الخاص يجب عليك االتصال بـ ICANN ياتإذا كنت قد حجزت عن طريق وكيل سفر
3USandra.Perez@bcdtravel.comUT 3T3وTUtravel@icann.org-constituencyU3T. تماماً عن كل  ُيرجى مالحظة أنك مسئول

رسوم التغييرات و/أو رسوم اإللغاء بمجرد شراء تذكرتك األصلية. سيضمن فريق دعم السفر إعالم قسم االجتماعات بأية تغييرات من 
  .3TUtravel@icann.org-constituencyU3Tلى حجز الغرفة الفندقية عبر توجيه نسخة من الخطط اليومية المعدلة إلى شأنها التأثير ع

 
اشتريت منه التذكرة.  ، فإن األمر يرجع إليك في عمل الترتيبات الالزمة مع البائع الذيICANNالمدفوع من  إذا لم تستخدم ميزة النقل

الخاص لتغيير وصولك الفندق  33TUtravel@icann.org-constituencyUTباإلضافة إلى ذلك، يرجى توجيه نسخة من مخطط التعديل إلى 
 و/أو تواريخ المغادرة.

 أسئلة متكررة حول التأشيرة 
 

وإذا كنت أحتاج إلى ذلك فكيف أحصل  ريكا،سفر كي أسافر إلى كوستا هل أحتاج إلى تأشيرة
 عليها؟

 
  3TUhttp://costarica43.icann.org/travelU3Tلمزيد من المعلومات حول متطلبات التأشيرة، يرجى زيارة: 

 
أشهر من تاريخ سريان  6يكا. يجب أن يكون جواز السفر الحالي صالح بمدة ال تقل عن جواز سفر ساري المفعول وملزم إلدخال كوستار

 كوستاريكا. كما يجب أن يكون لجميع الزوار تذاكر دخول وخروج.
 

 يوما: 90دخول كوستاريكا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى  التاليةيمكن للمواطنين من الدول 
 

 سان مارينو ليتوانيا الدنمارك أندورا
 سنغافورة لوكسمبورغ ألمانيا ألرجنتينا

 جمهورية سلوفاكيا مالطا أستونيا أستراليا
 سلوفينيا المكسيك فنلندا النمسا

 جنوب أفريقيا الجبل األسود فرنسا جزر البهاما
 إسبانيا النرويج يونان بربادوس

mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:Sandra.Perez@bcdtravel.com
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
http://costarica43.icann.org/travel
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 السويد نيوزيلندا هنغاريا بلجيكا
 سويسرا هولندا ايرلندا البرازيل

 ترينيداد وتوباغو بنما أيسلندا يابلغار
المملكة المتحدة لبريطانيا  باراغواي إسرائيل كندا

 العظمى
 الواليات المتحدة األمريكية بولندا إيطاليا كرواتيا
 أوروغواي البرتغال اليابان تشيلي

 مدينة الفاتيكان وبورتوريك التفيا قبرص
  رومانيا ليختنشتاين الجمهورية التشيكية

    
 

 يوما: 30دخول كوستاريكا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى  التاليةيمكن للمواطنين من الدول 
 

 ساو تومي وبرينسيبي ناورو غواتيماال أنتيجا وباربودا
 سيشيل ماريانا الشمالية غيانا بليز

 جزر سليمان باالو هندوراس بوليفيا
 سورينام الفلبين مملكة تونغا دومينيكا

 تركيا ساموا ريباتيكي السلفادور
 توفالو سانت كيتس ونيفيس جزر المالديف واليات ميكرونيزيا الموحدة

 فانواتو سانت لوسيا جزر مارشال فيجي
 فنزويال  سانت فنسنت وغرينادين موريشيوس غرينادا

 
 

 ما هي الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة سفر لدخول كوستاريكا؟
 سيراليون ليبيا مينيكان جمهورية الدو ألبانيا

 سودان مدغشقر تيمور الشرقية الجزائر
 سوازيالند ماليزيا اإلكوادور أنغوال
 رواندا ماالوي مصر أرمينيا

 الجمهورية العربية الصحراوية  مالي غينيا االستوائية أذربيجان
 العربية السعودية موريتانيا الغابون البحرين

 السنغال امولدوف غامبيا روسيا البيضاء
 تايوان منغوليا جورجيا بنين

 تنزانيا مغربي غانا البوسنة والهرسك
 طاجيكستان موزامبيق غينيا بوتسوانا

 تايالند ناميبيا غينيا بيساو بوركينا فاسو
 توغو نيجارا بروناي دار السالم الهند بوروندي

 تونس نيبال أندونيسيا بوتان
 ركمانستانت نيكاراغوا األردن الرأس األخضر

 أوغندا نيجيريا كازاخستان  كمبوديا
 أوكرانيا سلطنة عمان كينيا الكاميرون

 اإلمارات العربية المتحدة باكستان قيرغيزستان جمهورية أفريقيا الوسطى
 أوزبكستان بابوا غينيا الجديدة كوسوفو كولومبيا

 فيتنام بيرو الكويت ساحل العاج
قراطية الديم جمهورية الو جزر القمر

 الشعبية
 اليمن قطر

 زامبيا جمهورية مقدونيا لبنان تشاد
 زيمبابوي جمهورية الكونغو ليسوتو جمهورية الكونغو الديمقراطية

  االتحاد الروسي ليبيريا جيبوتي
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إذا كان لديك تأشيرة سياحية صالحة أو تأشيرة دخول طاقم عمل أو تأشيرة رجال األعمال من الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو 
اليابان أو كوريا الجنوبية أو فيزا شنغن و/أو أي دولة من دول االتحاد األوروبي لمدة ثالثة أشهر كحد أدنى في لحظة دخول كوستاريكا 

ديمومة قانونية (اإلقامة أو إذن العمل أو إذن الدراسة أو وضع الالجئ) في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا و/أو دول أو مع حالة 
 تأشيرة كوستاريكا. إلىاالتحاد األوروبي، بما ال يقل عن ستة أشهر، ففي هذه الحالة ال تحتاج 

 
 هل هناك أي شيء آخر؟

 
 من الدول التالية إظهار دليل شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء لدى وصوله: يجب على جميع المسافرين القادمين

 
 جمهورية غيانا غامبيا الكاميرون أنغوال

 سيراليون غينيا كولومبيا بنين
 سودان ليبيريا جمهورية الكونغو الديمقراطية بوليفيا

 فنزويال نيجيريا اإلكوادور البرازيل
  بيرو الغابون بوركينا فاسو

 
 هل هناك ضريبة مغادرة؟

 
 نعم، هناك ضريبة مغادرة لترك كوستاريكا. إليك خيارات دفع ضريبة المغادرة:

 
إذا كنت ترغب في تجنب الخطوط في المطار، يمكنك قبل دفع ضريبة المغادرة في أي من مكتب سفر تابع للفندق. إنهم يقبلون  )1

الكلية  التكلفة متوسطلك، هناك رسوم إضافية لذلك في الفندق. يبلغ إجمالي الدفع نقدا أو ببطاقة ائتمان أو ببطاقة خصم. ومع ذ
 دوالر أمريكي.  35لضريبة المغادرة نحو 

 
 دوالر أمريكي. 26وتبلغ التكلفة نحو  يمكنك أيضا دفع ضريبة المغادرة في المطار، وسوف تحتاج إلى الدفع نقدا أو ببطاقة الخصم. )2

 
 طلب للحصول على تأشيرة،فكيف يمكنني الحصول على دعوة؟أنا بحاجة إلى دعوة للتقدم ب

 
  ICANN :3TUhttp://costarica43.icann.org/travelU3Tعلى خطابات الدعوة من موقع الويب الخاص بـ  يمكن الحصول

 
 3TUicann43@nic.crU3T إذا كنت تحتاج إلى خطاب المضيف المحلي يرجى االتصال بـ

 
 

 يةالفندقاإلقامة أسئلة متكررة خاصة ب 
 

 أين سأقيم؟
 

في فندق رامادا بالزا هيرادورا، وهناك عدد محدود من الغرف المتوفرة في فندق رامادا بالزا هيرادورا.  ICANNيجري عقد اجتماع 
مكونات المنزل في فندق رامادا بالزا هيرادورا، ويمكن أيضا أن تستخدم الفنادق المجاورة للمنزل بينما سيتم بذل كل جهد ممكن ل

 .ICANNلحضور اجتماع 
 

 يمكن أن تشمل الفنادق المجاورة ما يلي:
 

 )المكان من دقيقتين( هيلتون من كارير تري دبل
 سان أنطونيو دي بيلين، كارير، كوستا ريكا

 0285-2239 506+فاكس:   0022-2239 506+هاتف: 

http://costarica43.icann.org/travel
mailto:icann43@nic.cr
http://doubletree1.hilton.com/en_US/dt/hotel/SJODTDT-DoubleTree-Cariari-by-Hilton-Hotel-San-Jose-Costa-Rica/index.do
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 )المكان من دقائق 5( خوسيه سان|  ريكا كوستا ماريوت فندق
 ، كوستا ريكا4005-502م الغرب من بريدجستون/فايرستون، وسان أنطونيو دي بيلين  700

 0033-2298 506+فاكس:   08565-2298 506+هاتف: 
  

constituencyU3T- من خالل البريد اإللكتروني ICANNيك إعالم فيجب عل ICANNإن كنت ال تنوي اإلقامة في الفندق الذي تموله 

3TUtravel@icann.org  بأسرع ما يمكن حتى يتم إخالء الغرفة لشخص آخر. يتلقى بعض المسافرين المستحقين للدعم منICANN 
بحجز غرفة باسمك. ستكون أنت المسئول عنترتيبات  ICANNرحلة الجوية فلن تقوم إن كنت تتلقى فقط دعم ال – الدعم الجوي فقط

 كنت ترغب في اإلقامة في أحد الفنادق التي تم التعامل معها، فبرجاء إرسال رسالة إلى البريد اإللكترونيإذا وبك.  ةاإلقامة الخاص
3TUtravel@icann.org-ncyconstitueU3T .وسنحاول حجز غرفة لك إن أمكن 

 
. وسيقوم فريق دعم السفر ICANNمباشرة بواسطة قسم االجتماعات في  ICANNيتم ترتيب غرف الفندق الستخدامها خالل اجتماع 

لهذا الغرض. وتدفع  بإعالم قسم االجتماعات بخططك اليومية وسيقومون بحجز غرفة من مجموعة غرف محجوزة بالفندق (الفنادق)
ICANN  وكل النفقات العرضية األخرى ذات الصلة (حانة صغيرة ومقابل التلفاز ومكالمات الهاتف  –مقابل الغرف والضريبة فقط

 BCDوكالة والغسيل وخدمة الغرف وما إلى ذلك) المتعلقة بالغرفة يتحمل المسافر مسئولية دفعها. إذا لم تقم بحجز السفر من خالل 
موعد وصولك  33TUtravel@icann.org-constituencyUT من خالل البريد اإللكتروني ICANNفأنت في حاجة إلى إعالم يات للسفر

مناسب بحجز وموعد المغادرة (قد تكون في حاجة إلى إرسال نسخة من الخطط اليومية لك) بحيث يقوم قسم االجتماعات في الوقت ال
على حجز غرفة لك  ICANNلضمان قدرة . 2012 يناير 16، االثنينقائمة غرفها بحلول يوم  ICANNغرفة لك. ويجب تأكيد 

يتجاوز يوم وعد ال في م3Utravel@icann.org-constituencyUT 3Tباسمك ويجب أن يكون خط السير صالح الذي تم إرساله إلى 
إجراء  ICANNقد يمكن لـ  ،2012 يناير 16 ،االثنينلم تحصل على المسار الخاص بك بحلول يوم  إذا. 2012 يناير 16 ،االثنين

 . حجز لك في الفندق
 

خالل  من ICANNولكنك ال تحتاج إلى غرفة فندقية فيرجى إعالم للسفريات  BCD وكالة في حالة حجز وسيلة االنتقال من خالل
بحيث يمكننا إعالم قسم االجتماعات حتى ال يقوموا بحجز إحدى الغرف  3TUtravel@icann.org-constituencyU3Tالبريد اإللكتروني 

 لك.
 
 
 

 أود اإلقامة في فندق مختلف.
 

إذا تم الدفع نيابة عنك في الفندق الرسمي حتى  ICANNلن تسدد لك وف. لك إذا كنت قررت البقاء في فندق مختل ICANNلن تسدد 
 تتمكن من البقاء في الفندق المفضل لديك.

 
على  ICANNمن خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى استثناء إن كنت تشعر أن الموقف الخاص بك هو حالة فردية فيمكنك طلب 

بتعويض المسافرين ممن قدموا تقارير  ICANN. ولن تقوم 3TUtravel@icann.org-constituencyU3Tعنوان البريد اإللكتروني 
  .ICANN ) بـCFOبالنفقات ما لم تتم الموافقة المسبقة على الترتيبات من الموظف المالي المسئول (

 
 أريد تسجل حجز فندقي.

 
 الحجرات الفندقية التي تحجزها بنفسك. لن يتم دفع التعويض عن

 
ضاء يقوم قسم االجتماعات لدينا بالتفاوض مع الفنادق التي تم التعاقد معها من خالل االلتزام بعدد محدد من الليالي بالغرف. إذا قرر األع

تقوم بالدفع مقابل هذه  ICANNي الغرف؛ فإن عدم اإلقامة في الفندق (الفنادق) التي تم التعاقد معها ولم نقوم بحجز الليالي المتفق عليها ف
 الغرف الشاغرة (حتى في حالة عدم استعمالها). 

 
 

http://www.virtualworks.biz/marriott/costa-rica/sjocr-costa-rica-marriott-hotel-san-jose/start-now.html
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
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 أسئلة متكررة حول البدل اليومي/الراتب 
 

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

ينتهي في موعد ال يتجاوز تاريخ الذي يبدأ ليس قبل تاريخ وصولك و ICANNفي كل يوم تكون في اجتماع  •
 باإلضافة إلى؛ ICANNيتلقى مجموعة الزمالء بدل سكن في ختام اجتماع  المغادرة المعتمد.

 
يوم واحد من كل وسيلة البدل اليومي إذا كانت رحلتك المستمرة في كل اتجاه أكبر من  سفر: ةساع 23 إلى 8 •

 ساعات (بما في ذلك االتصاالت)؛ 8
 
سفر: يوم واحد من كل وسيلة البدل اليومي إذا كانت رحلتك المستمرة في كل اتجاه أكبر من  ةساع 35إلى  24 •

 ساعات (بما في ذلك االتصاالت)؛ 24
 
سوف تعطى مدة أقصاها ثالثة أيام في البدل إذا كانت رحلتك المستمرة في كل اتجاه هو  :يزيدما أو ساعة سفر  36 •

 االتصاالت).ساعة أو أكثر (بما في ذلك  36
 

 مثال
 

ساعة  15. ويستغرق األمر 2012مارس  16والرحيل في يوم الجمعة  2012مارس -11 ،لك بالوصول يوم األحد مسموح
 ساعة للعودة. 14داكار و للسفر من وطنك إلى

 
ك أقل من المسار المباشر إذا قررت التوقف على سبيل المثال في أي مكان خالل رحلتك إلى سان فرانسيسكو وكانت الرحلة الجوية لذل

، 2012مارس  7(التكلفة القياسية المحددة الواردة أعاله) وقد تلقيت الموافقة على الخطط اليومية. يمكنك مغادرة المنزل يوم األربعاء، 
وسوف  2012مارس  16مغادرتك الجمعة،  بعد التوقف الخاص المطلوب. 2012مارس  10وستصل في كوستاريكا يوم السبت، 

 .2012مارس  18البيت األحد،  تصل
  

 بالدفع لك مقابل ما يلي: ICANNفي هذا المثال ستقوم 
 

 الثمن بأكمله. ICANNسوف تدفع  
 

 مارس (خمس ليال). 16الجمعة و -مارس  11لغرفة الفندق من يوم األحد  ICANNسوف تدفع  
 

كوستاريكا زائد واحد يوميا للحصول على السفر إلى أيام من البدل اليومي (ستة أيام أذن أنت في  ICANN 8سوف تدفع  
 .كوستاريكا والسفر يوم واحد على طريق عودتك إلى المنزل)

 
 مارس.  10ستحتاج لدفع ثمن غرفة الفندق ليلة السبت،  

 
 أي واحدة سأحصل عليها؟ 

 
 السداد نفقة الراتب البدل اليومي
At-Large لجنة الترشيح الزمالء 
ccNSO  اض فريقاستعر 
GNSO   
GAC   
IDN   

SSAC   
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 كيف يمكنني الحصول عليه؟

 
سوف تنقل البدالت اليومية إلى حسابك المصرفي. ولذلك، فمن المهم جدا أن تقوم بتقديم "نموذج المعلومات البنكية"  :اليومية البدالت

3Uravel@icann.orgt-constituencyUT 3T.باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت  في الوقت المناسب بحيث قد تتلقى البدل الخاص قبل االجتماع
إذا 3Uorgtravel@icann.-constituencyUT 3Tترغب، فيمكن أن تحصل أيضا على الدفع "في الموقع" في االجتماع؛ يرجى اإلشارة إلى 

 كنت ترغب في التقيد بهذه الخدمة. 
 

بمجرد تلبية المتطلبات المحددة. يتم تحويل الرواتب  ICANN. إن كنت أحد أصحاب المنح فسوف تتلقى راتباً في نهاية اجتماع الرواتب
تم التعرف على طريقة بديلة لها. عبر التحويالت البنكية ما لم تكن غير قادر على االستالم عبر التحويالت البنكية وفي هذه الحالة ي

 دوالر أمريكي لفترة االجتماع الكاملة. 500.00فسيكون الراتب  وبالنسبة الجتماع كوستا ريكا
 

يمكن دفع التعويض مباشرة أو التحقق من إرساله عند الموافقة على تقرير النفقات الذي تم تقديمه مع اإليصاالت. الرجاء  النفقات تعويض
 3TUtravel@icann.org-constituencyU3Tيم "نموذج المعلومات البنكية" إلى التأكد من تقد

 
 ماذا يفعل البدل اليومي الواحد وماذا يغطي الراتب؟

 
 :ليما ي ICANNيقصد بالبدالت اليومية ورواتب تغطية النفقات التالية التي تتكبدها لحضور اجتماع 

 
 وجبات الطعام  •
 النقل البري (مثل سيارات األجرة من وإلى المطار ومكان الفندق) •
  موقف السيارات •
 التحصينات •
 وما إلى ذلك •

 
إذا لزم األمر، فإن تكلفة الحصول على تأشيرة، والتي تقتصر على تكلفة الشحن والتكلفة الفعلية للتأشيرة، سيتم تسديدها بشكل منفصل. 

 أعاله. ةدالتأشيرات الوارى القسم الذي يتناول برجاء التعرف عل
 

 لن تدفع للتأمين على السفر.  ICANNيرجى مالحظة أن 
 

دوالر  50.00البدالت اليومية بالدوالر األمريكي. أما بالنسبة الجتماع كوستا ريكا الذي يمثل النفقات اليومية ما مقداره  يتم تحديد
تزيد كثيرا عن معدل النفقات اليومية فيمكنك طلب التعويض وملء نموذج التكاليف الفعلية  وإن تحملت نفقات معقولة أمريكي لليوم.

ويجب إعادة النموذج 3Utravel@icann.org-constituencyUT 3Tوإرفاقه باإليصال. يمكن طلب النموذج من خالل البريد اإللكتروني 
  ر ضوئية من اإليصاالت إلى نفس العنوان.كامال وصو

 
من  إن أمكن سيتم تحويل معدل النفقات اليومية من خالل التحويل البنكي إلى حساب البنك الخاص بك المفترض تقديمه قبل أسبوع واحد

سفر فيجب إتمام خطط السفر . نظراً الستناد النفقات اليومية إلى مواعيد الوصول / المغادرة إضافة إلى مواعيد الICANNبدء اجتماع 
اليومية المدفوعة  تأجل النفقامن  2012 يناير 9بحلول  ICANNوتفاصيل الحساب البنكي وتقديم كل ذلك إلى  2012 يناير 9 بحلول

المحتمل  بأسرع ما يكمن ولكن من 2012 يناير 9 بعدفي الوقت المحدد. سيتم تحويل الحسابات البنكية لألفراد ممن قدموا أوراقهم كاملة 
 .ICANNأن يتم ذلك بعد اجتماع 

 
قيود على استالم التحويالت البنكية من المفروض عليها إذا لم تتمكن من استالم الحساب البنكي (على سبيل المثال بعض الدول المحددة 

قادر على استالم التحويالت البنكية الدول األخرى) فيمكن بدالً من ذلك إعداد الترتيبات على دفع مقابل النفقات اليومية لك. إن كنت غير 
وسيقومون بتنسيق طريقة دفع مع القسم 3Utravel@icann.org-constituencyUT 3Tمن خالل البريد اإللكتروني  ICANNفيرجى إعالم 

 .وطريقة الدفع . وسوف تتلقى اتصاالت منفصلة تحدد الوقتICANNالمالي في بديلة 
 

mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
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 السداد نفقة
 

ممن تمت الموافقة على دعم سفرهم لهذا االجتماع فقد يعوضون عن النفقات الفعلية للوجبات والنقل  NomComوبالنسبة ألعضاء 
ة على يمكن دفع التعويض مباشرة أو التحقق من إرساله عند الموافق .ICANNالبري وتكاليف التأشيرة وما إلى ذلك في نهاية اجتماع 

ينبغي للمسافرين الذين حجزوا على النقل الجوي الخاص تقديم وثائق(عادة فاتورة من شركة  تقرير النفقات الذي تم تقديمه مع اإليصاالت.
يمكن دفع التعويض مباشرة أو التحقق من إرساله عند الموافقة على تقرير  الطيران أو وكيل السفر) لعرض خط السير ومقدار المدفوع.

 .ICANNوسوف تتاح جميع التسديدات للحساب بعد اختتام اجتماع  ات الذي تم تقديمه مع اإليصاالت.النفق
 
 

 أسئلة متنوعة  
 

 ؟ICANNهل يتعين علي التسجيل لحضور اجتماع 
 

 يجب عليك التسجيل لحضور االجتماع. يرجى مالحظة أن حجز السفر ال يسجل لالجتماع. نعم!
 

كما أن  ذلك بإعداد شارات الدخول المطبوعة مسبقاً والمحافظة على عدم إهدار الوقت في صفوف االنتظار. وبمجرد تسجيلك يسمح لنا
 في دولتك.  ذلك سيساعد العاملين حال تدوين المالحظات من جانبهم ويتيح لنا إخطارك بوجود متطلبات هامة خاصة بالتأشيرة

 
  3TUhttp://www.registration123.com/ICANN/CR43/U3Tيرجى التسجيل هنا: 

 
 من اتصل به في حالة الطوارئ؟

 
 . 1.310.578.8610+ العبور في االجتماع يرجى االتصال علىإذا واجهت حالة طارئة خالل 

 . 2012مارس  18إلى  2012مارس  8سيكون هذا الهاتف نشًطا خالل الفترة من 
 

 المواعيد النهائية المستهدفة الهامة
 

نحن نعرف أن ملخص السفر والموعد النهائي المستهدف الذي قمنا بتقديمه قد يستلزم جولة سريعة إلكمال جميع العناصر المطلوبة. 
ذه التواريخ قدرتنا على إتمام المواعيد النهائية الواردة أدناه هي الفترة الزمنية المثلى التي نريد من الجميع الحجز فيها حيث تضعف بعد ه

 السفر. يوالمقبولة فالحجوزات الفندقية التي تريدها أو العثور على الرحالت الجوية بالتكاليف المعتمدة 
 

 ولذلك، يرجى إكمال نموذج السفر هذا بأسرع ما يمكن عند استالمه بحيث نتمكن من حجز تذاكر السفر واإلقامة لك. 
 
 2012 يناير 9 نيناالثنموذج طلب السفر:  •
 
 2012 يناير 9 االثنيننموذج البيانات البنكية:  •

http://www.registration123.com/ICANN/CR43/
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 المتحدة األمم مناطق أ الملحق
 

 الدول داخل المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة
 بوروندي • أفريقيا شرق أفريقيا

 جزر القمر •
 جيبوتي •
 إريتريا •
 أثيوبيا •
 كينيا •
 مدغشقر •

 ماالوي •
 موريشيوس •
 جزيرة مايوت •
 قموزمبي •
 ريونيون •
 رواندا •
 سيشيل •

 الصومال •
 أوغندا •
 جمهورية تنزانيا المتحدة •
 زامبيا •
 زيمبابوي •

 أنغوال • أفريقيا وسط
 الكاميرون •
 جمهورية أفريقيا الوسطى •

 تشاد •
 الكونغو •
 جمهورية الكونغو الديمقراطية •

 غينيا االستوائية •
 الغابون •
 ساو تومي وبرينسيبي •

 الجزائر • أفريقيا شمال
 مصر •
 ليبيا •

 مغربي •
 جنوب السودان •
 سودان •

 تونس •
 الصحراء الغربية •
 

 بوتسوانا • أفريقيا جنوب
 ليسوتو •

 ناميبيا •
 جنوب أفريقيا •

 سوازيالند •
 

 بنين • أفريقيا غرب
 بوركينا فاسو •
 الرأس األخضر •
 كوت ديفوار •
 غامبيا •
 غانا •

 غينيا •
 غينيا بيساو •
 ليبيريا •
 مالي •
 موريتانيا •
 النيجر •

 نيجيريا •
 سانت هيالنة •
 السنغال •
 سيراليون •
 توغو •

 أنغيال • الكاريبي منطقة أمريكا
 أنتيجا وباربودا •
 أروبا •
 جزر البهاما •
 بربادوس •
 بونير وسانت أوستاتيوس وسابا •
 جزر فيرجن البريطانية •
 جزر كايمان •
 كوبا •
 كوراساو •

 دومينيكا •
 جمهورية الدومينيكان •
 غرينادا •
 جواديلوب •
 هايتي •
 جامايكا •
 المارتينيك •
 مونتسيرات •
 بويرتو ريكو •
 ميسانت بارتيلي •

 سانت كيتس ونيفيس •
 سانت لوسيا •
 سانت مارتن (الجزء الفرنسي) •
 سانت فنسنت وغرينادين •
 سينت مارتن (الهولندية جزءا منها) •
 ترينيداد وتوباغو •
 جزر تركس وكايكوس •
 جزر فيرجن األمريكية •

 بليز • الوسطى أمريكا
 كوستاريكا •
 السلفادور  •

 غواتيماال •
 هندوراس •
 المكسيك •

 نيكاراغوا •
 بنما •
 

 برمودا • الشمالية كاأمري
 كندا •

 غرينالند •
 سان بيار وميكلون •

 الواليات المتحدة األمريكية •
 

 األرجنتين • الجنوبية أمريكا
 بوليفيا (دولة متعددة القوميات) •
 البرازيل •
 تشيلي •
 كولومبيا •

 اإلكوادور •
 جزر فوكالند (مالفيناس) •
 غيانا الفرنسية •
 غيانا •
 باراغواي •

 بيرو •
 سورينام •
 أوروغواي •
 لجمهورية البوليفارية)فنزويال (ا •

 كازاخستان • آسيا وسط سياآ
 قيرغيزستان •

 طاجيكستان •
 تركمانستان •

 أوزبكستان •

 الصين • آسيا شرق
 الصين وهونغ كونغ  •
 الصين وماكاو  •

 الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا •
 اليابان •

 منغوليا •
 جمهورية كوريا •
 

 أفغانستان • آسيا جنوب
 بنغالديش •
 بوتان •

 الهند •
 جمهورية اإلسالمية)إيران (ال •
 جزر المالديف •

 نيبال •
 باكستان •
 سري النكا •

 بروناي دار السالم • آسيا شرق جنوب
 كمبوديا •
 أندونيسيا •
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية •

 ماليزيا •
 ميانمار •
 الفلبين •
 سنغافورة •

 تايالند •
 تيمور الشرقية •
 فيتنام •

 أرمينيا • أسيا غرب
 أذربيجان •
 البحرين •
 قبرص •
 جورجيا •
 العراق •

 إسرائيل •
 األردن •
 الكويت •
 لبنان •
 األراضي الفلسطينية المحتلة •
 سلطنة عمان •

 قطر •
 العربية السعودية •
 الجمهورية العربية السورية •
 تركيا •
 اإلمارات العربية المتحدة •
 اليمن •
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 الدول داخل المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة
 روسيا البيضاء • أوروبا شرق أوروبا

 بلغاريا •
 الجمهورية التشيكية •
 هنغاريا •

 بولندا •
 جمهورية مولدوفا •
 رومانيا •
 د الروسياالتحا •

 سلوفاكيا •
 أوكرانيا •

 

 جزر آالند • أوروبا شمال
 جزر القناة •
 الدنمارك •
 أستونيا •
 جزر فارو •
 فنلندا •
 غيرنسي •

 أيسلندا •
 ايرلندا •
 جزيرة مان •
 جيرسي •
 التفيا •
 ليتوانيا •
 النرويج •

 سارك •
 جزر سفالبارد وجان ماين •
 السويد •
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  •

 وايرلندا الشمالية

 ألبانيا • باأورو جنوب
 أندورا •
 البوسنة والهرسك •
 كرواتيا •
 جبل طارق •
 يونان •

 الكرسي الرسولي •
 إيطاليا •
 مالطا •
 الجبل األسود •
 البرتغال •
 سان مارينو •

 صربيا •
 سلوفينيا •
 إسبانيا •
في السابق جمهورية مقدونيا  •

 اليوغوسالفية
 

 النمسا • الغربية أوروبا
 بلجيكا •
 فرنسا •

 ألمانيا •
 ليختنشتاين •
 لوكسمبورغ •

 موناكو •
 ولنداه •
 سويسرا •

 جزيرة نورفولك • نيوزيلندا • أستراليا • ونيوزيلندا استراليا أوقيانوسيا

 فيجي • ميالنيزيا
 كاليدونيا الجديدة •

 بابوا غينيا الجديدة •
 جزر سليمان •

 فانواتو •

 غوام • ميكرونيزيا
 كيريباتي •
 جزر مارشال •

 ميكرونيزيا (الدول) •
 ناورو •
 جزر ماريانا الشمالية •

 باالو •
•  

 اموا األمريكيةس • بولينيزيا
 جزر كوك •
 بولينيزيا الفرنسية •
 نيوي •

 بيتكيرن •
 ساموا •
 توكيالو •
 تونغا •

 توفالو •
 واليس وجزر فوتونا •
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