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 عملیة التقدم بالطلبات .1

 فقط عبر النظام الخاص بتقدیم الطلبات عبر ICANNیمكن تقدیم طلب الحصول على زمالة 
یجب أن تكون كافة المعلومات المطلوبة في تقدیم الطلب مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة، ومدرجة . اإلنترنت

وندعوك إلى ترجمة ذلك إلى اللغة اإلنجلیزیة، من أجل تقدیم . فرة على اإلنترنتفي االستمارة المتو
إذا اخترت اإلدالء بطلبك بلغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة،  .الطلب، إذا لم تكن اإلنجلیزیة لغتك األولى

ومع . أو أداة أخرى للترجمة لقراءة طلبك Google Translateفإن لجنة اختیار الزمالة قد تستخدم 
ذلك، فلیس من الواجب على أي عضو من أعضاء اللجنة القیام بعملیة الترجمة ھذه، كما ال یمكن 

 .ضمان أن تعكس تلك الترجمة، إن تمت، نوایا مقدم الطلب األصلیة

بمجرد بدء تقدیم الطلب عبر اإلنترنت، ستتاح لك إمكانیة تعبئة النموذج بالكامل حتى إغالق جولة 
  .تقدیم الطلبات

یرجى االنتباه بعنایة إلى تاریخ انتھاء قبول الطلبات المدرج على الرابط 
http://icann.org/en/fellowships/ . ولن ینظر في الطلبات النشطة الغیر مكتملة بمجرد

 .إغالق النظام

إن . Cو Aالعامة  ICANNركا في كل من اجتماعات مشا 60یدعم برنامج الزمالة ما یصل الى 
، منتدى السیاسة، مفتوح فقط لخریجي برنامج الزمالة الذین یشاركون بفعالیة في ICANN Bاجتماع 
 ألصحاب المصلحة المتعددین؛ عملیة المراجعة في مرحلتھا التجریبیة ICANNمجتمع 

لمعاییر تقوم اللجنة بتقییم كل طلب وفقا . وتقوم لجنة اختیار مستقلة بمراجعة الطلبات المؤھلة
ICANN  في انتظار التحدیثات الناتجة عن عملیة مراجعة البرنامج (الختیار مقدم طلب الزمالة

 ICANNیتم اإلعالن عن جمیع المرشحین الناجحین على موقع  .)الحالي الخاضع للتعلیق العام
تقدیم الطلبات عبر شبكة اإلنترنت؛ التواریخ أسابیع على إغالق باب  8اإللكتروني بعد مرور حوالي 

كما . وھذا ھو اإلبالغ الوحید الذي سیراه جمیع المتقدمین .الزمالة ویبصفحة  الفعلیة موجودة على
اإلعالن، یجب الرد علیھا  سیتلقى المرشحون الناجحون بریدا إلكترونیا للمتابعة، ورسالة تأكیٍد وقتَ 

فإذا لم یقبل أحد المرشحین الزمالة، فسوف یتم . في غضون أسبوع من االستالم، ِبَردٍّ ُیفید قبول الزمالة
 .استخدام قائمة مقررة من البدالء موضوعة سلًفا لمأل المكان الشاغر

ء من المستوى األول عملیة مشاركة ثالثیة المستوى، حیث تعترف بأن الزمال ICANNتعتمد زمالة 
؛ أما ICANNألصحاب المصلحة المتعددین، وعمل منظمة  ICANNقد بدأوا للتو فھم نموذج 

الزمالء من المستوى الثاني والثالث فھم یستغلون الفرصة لمواصلة البناء على الخبرة التي اكتسبوھا 
یمكن للجنة اختیار الزمالة  .ICANNمجتمعات  سابقا بھدف االلتزام بالعمل والمشاركة في مجتمع من

استخدام سلطتھا التقدیریة في اختیار المرشحین المؤھلین لزماالت إضافیة باعتماد المنطق السلیم، بما 
 .في ذلك إتاحة الفرصة للخریجین للقیام بتدریب الوافدین الجدد

، بما في ذلك الذین ICANN، یمكن لخریجي برنامج زمالة ICANN53تطبیق وابتداءا من عملیة 
ودور . مرات على الزمالة، أن یتقدموا بطلب ترشیح لمناصب مدربي الوافدین الجدد 3حصلوا 

إذا لم یتم اختیار مقدم طلب . المدرب ھذا ال یعد زمالة ثانیة أو ثالثة؛ بل ھو اختیار مستقل بذاتھ
أو ال یتم اختیاره كمشارك في برنامج الزمالة حسب شروط / الدور، فقد یتم  التدریب ألداء ھذا

 .ومعاییر االختیار الموضوعة من طرف لجنة الزمالة، وحسب وضع المتقدمین اآلخرین

https://www.icann.org/en/fellowships/
https://www.icann.org/en/fellowships/
https://www.icann.org/fellowshipprogram
https://www.icann.org/community#groups


المعرفة الشاملة لمھمة : تتضمن معاییر اختیار مدرب الوافدین الجدد، ولیس على سبیل الحصر، ما یلي
ICANN  من الفریق الجھوي ) أو أعضاء(المصلحة المتعددین؛ تعلیقات عضو ونموذج أصحاب

؛ تجارب سابقة في برنامج ICANNأو قادة مجتمع /و ICANNألصحاب المصلحة العالمیین التابع لـ 
إن وجد؛ مبررات  ICANNالزمالة تظھر استعداد مقدم الطلب لدور اإلرشاد؛ الدور الحالي في 

 .في النظام البیئي لإلنترنت IGلعام بالعمل المتعلق بـ حضور اجتماعات معینة والوعي ا

 السفر وأشكال الدعم األخرى عند االختیار .2

لن تقوم  .عن طریق مزود خدمات السفریات الخاص بھا ICANNسیتم حجز السفریات من قبل 
ICANN في  بشراء أیة تذاكر سفر لمستلم الزمالة حتى یكون بحوزتھ جمیع وثائق السفر الالزمة، بما

ذلك تأشیرات السفر وتأشیرات النقل بالعبور في بعض الحاالت، وتقدیم نسخ عن تلك الوثائق لمؤسسة 
ICANN  على شكل ملفات بي دي إف)pdf.( 

ال یحق للزمالء تحدید خط السفریات الخاصة بھم، وال یحق لھم تغییر الطریق أو إطالة خط الرحلة 
ما لم تتم المصادقة على ذلك من  ICANNبمؤسسة التي یضعھا مزود خدمات السفریات الخاص 

وتنفیذه من طرف مزود خدمات السفریات الخاص  ICANNطرف فریق دائرة السفریات في 
 .ICANNبمؤسسة 

الناتجة عن ) بما في ذلك أجور السفر الجوي(المسؤولیة عن أیة خسائر أو نفقات  ICANNلن تتحمل 
فر بسبب عدم دقة المعلومات التي یقدمھا المتقدم بطلب، التأخیر التي یتحملھا المتقدم بطلب للس

والتأخیر بإرسال النماذج المناسبة إلى السلطات المعنیة أو رفض الدول المستضیفة أو التي سیمر بھا 
 .منح تأشیرة إلى المتقدم بطلب

دوالر أمریكي لتعویض النفقات  500، سیتم صرف معاش ال یتجاوز ICANNوبالنسبة الجتماعات 
سیتم توفیر نصف ). إلخ... كالوجبات والمواصالت األرضیة والنفقات ذات الصلة(الفردیة المعقولة 

؛ وسیتم توفیر النصف اآلخر من المعاش عبر تحویل ICANNالمعاش لكل زمیل مشارك في اجتماع 
 .بنجاح ICANNعند إتمام زمالة  ICANNمصرفي من طرف 

ا الزمالء من أجل الحصول على التأشیرة، وذلك في حدود دفع التكالیف التي یتحملھ ICANNستؤجل 
 .ICANNدوالر أمریكي المسموح بھ في إرشادات دائرة سفریات  200مبلغ 

نفقات الغرفة الفندقیة إال بشكل مباشر وباستخدام الشریك الفندقي الخاص بـ  ICANNلن تغطي 
ICANN ع النفقات الفرعیة في الفندق وجمی. كما ھو محدد من طرف مزود خدمة السفر الخاص بھا

قد یطلب . ھي من مسؤولیة الزمیل) مثل المكالمات الھاتفیة وخدمة الغرف والغسیل ومشاھدة األفالم(
 . الفندق بطاقة ائتمان أو ودیعة نقدیة من الزمیل لضمان تغطیة نفقاتھ

 القوانین واألنظمة القومیة .3

الزمیل المسؤولیة عن االلتزام بجمیع القوانین  ، یتحملICANNأثناء السفریات التي تغطیھا زمالة 
القوانین المتعلقة : وعلى سبیل المثال ال الحصر(واألنظمة المحلیة للدولة أو الدول التي سیسافر إلیھا 

 ).بالھجرة والضرائب والجمارك والتوظیف والسیطرة على التبادل األجنبي

بما في ذلك تلك المتعلقة بتأشیرات الدخول ( یتحمل الزمیل المسؤولیة عن االلتزام بجمیع األنظمة
 .ألیة دولة یزورھا) والتطعیمات المتطلبة



المسؤولیة عن الحصول على تأشیرات الدخول للزمالء، ولكنھا قد تساعد في  ICANNال تتحمل 
الذي  ICANNاالتصاالت المتعلقة بالتأشیرة، بما في ذلك إعطاء الزمیل نموذج رسالة دعوة الجتماع 

 .من أجلھ منح الزمالةتم 

أیة مطالبة بتصاریح عمل أو أیة تكالیف أخرى متعلقة بااللتزام باألنظمة القومیة  ICANNلن تتقبل 
 .ألیة دولة في العالم من الزمیل أو أیة طرف ثالث

ICANN  ھي منظمة غیر ھادفة للربح، مسجلة بكالیفورنیا في الوالیات المتحدة، وبالتالي یجب أن
 .انین واألنظمة المعمول بھا في كالیفورنیا والوالیات المتحدةتمتثل للقو

 وثائق السفر المتطلبة .4

أجرة النقل الجوي (ألیة سفریات  ICANNحجز  قبل یجب على كل زمیل تقدیم الوثائق التالیة
 ).والفندق

ون تأشیرة قد تك. وثائق السفر المتطلبة من قبل الدولة األم للزمیل أو الدولة التي تستضیف االجتماع
 .من المھم للغایة أن یراجع الزمیل مع القنصلیة. الدخول متطلبة

یجب على الزمالء مراجعة . قد تكون تأشیرات النقل بالعبور متطلبة للنزول في مدن أو دول معینة
 .القنصلیة

ال یتم تقدیم التأمین من طرف . یجب على الزمالء حمل إثبات على التأمین الصحي بشكل دائم
ICANN. 

 **یجب أن تكون كل وثائق السفر متوافقة مع االسم المذكور في جواز سفر الزمیل الساري المفعول**

 السالمة الشخصیة والصحة .5

إن الحصول على أو دفع مصاریف أي وجمیع أنواع التأمین، على سبیل المثال ال الحصر، تأمین 
 .السفر، ھو من المسؤولیة الفردیة والحصریة للزمیل

 .ھي من مسؤولیة الزمیل) بما في ذلك أیة نفقات ناتجة(المطالبة  إن معالجة

ICANN لیست مسؤولة عن السالمة أو الصحة أو المتعلقات الشخصیة بالزمیل. 

 .كل زمیل ھو مسؤول حصریاً عن الحفاظ على صحتھ وسالمتھ الشخصیة أثناء فترة الزمالة

آراء السلطات الدبلوماسیة والقنصلیة لدولة بشدة أن یستشیر الزمالء وأن یلتزموا ب ICANNتقترح 
الجنسیة فیما یتعلق بظروف السفر وسالمة المسافرین المطبقة في الدول التي یجب زیارتھا بموجب 

إبالغ أو تقدیم نصائح إلى المتقدمین بالطلبات أو الزمالء،  ICANNلیس من مسؤولیة . ھذه الزمالة
 .حول ظروف السفر أو سالمة المسافرین

ا لم تنصح السلطات المعنیة بالسفر إلى الوجھات المعینة، فعلى الزمیل إعالم إداري برنامج إذ
ICANN ثم ستقرر  .فور اتخاذه قرار عدم السفرICANN عندھا إن كانت ستلغي الزمالة أم ال. 



بشدة أن یطلب الزمالء إرشادات عاملي الصحة المؤھلین فیما یتعلق بالمخاطر  ICANNكما تقترح 
تحضیراً للرحلة، یجب على الزمالء الحصول، على . صحیة المحتملة في المناطق التي سیزورونھاال

نفقتھم الخاصة، على جمیع التطعیمات والوقایة من المالریا المتطلبة والموصى بھا عند السفر إلى 
 .منطقة تنتشر بھا المالریا

تطعیمات معینة أو انقضاء الوقت في الرجاء العلم أن بعض مناطق النقل بالعبور قد تتطلب أیضاً 
 .السفر بسبب بلدك األم

 التقریر المطلوب بعد االجتماع .6

یجب أن . بعد ثالثة أسابیع من نھایة الزمالة ICANNیطالَب كل زمیل بإرسال تقریر ملخص إلى 
لیات المستقبلیة في مجتمع وعم) ھا(یبین التقریر تجارب الزمیل في برنامج الزمالة، ویبین مساھماتھ

ICANN. 

، تتعلق بجودة برنامج الزمالة ICANNكما قد ُیطلب من الزمیل تعبئة استمارة آراء لیتم إرسالھا إلى 
 .ICANNنفسھ، في تاریخ الحق بعد اجتماع 

 التأجیل .7

، ولم یتمكن من ICANNإذا تم قبول المتقدم بالطلب كزمیل، للمشاركة في اجتماع معین لمنظمة 
، نتیجة لطلب ICANNبب ظروف قاھرة خارجة عن اإلرادة، فیحق لمنظمة حضور ذلك االجتماع بس

خطي من مقدم الطلب، ووفق سلطتھا التقدیریة، وعلى أساس كل حالة على حدة وحسب جمیع العوامل 
المؤثرة، النظر في إعادة تقدیم طلب المتقدم بطلب الزمالة لیخضع للمراجعة من قبل لجنة الزمالة 

 .التالي ICANN للمشاركة في اجتماع

 عدم االلتزام باألحكام والشروط  .8

المذكورة  ICANNالرجاء العلم أنھ في حالة عدم التزام الزمیل بأي شرط من شروط برنامج زمالة 
: تحتفظ بحق تحدید اإلجراءات المناسبة، وتشمل على سبیل المثال ال الحصر ICANNأعاله، فإن 

طلب مغادرة الزمیل بشكل مبكر من البرنامج ومن ) 2(إنھاء الزمالة قبل نھایة االجتماع؛ ) 1(
 .طلب تغطیة تكالیف النفقات من الزمیل) 3(أو /االجتماع؛ و
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