
AR  
 
 
 

ICANNسف")ا& %$ئ"!   
 
 

ملخ& %لسف!  
 
 

ICANN  !50#ق  
لن",+ 'لمملكة 'لمتح"!  

2014"!ن"!  22-26  
 

 
 



2  
2014, 26"!ن"! : م&ب$# في  

 

ج+$* (لمحت$#ا!  
 
 

&لم#جع &لس#"ع  ..................................  3  
 

مق#مة  ................................ ............  4  
 

&ألسئلة &لمتك$$( ح)' &ل$حلة  .................. 5  
 

................ )ألسئلة )لمتك""! ح*( )لتأش#"!  11  
 

13 .................. &ألسئلة &لمتك++* ح)' &لفن"!  
 

/#ل$#ت!/&لب)' &ل$#مي  
16 .................. "ألسئلة "لمتك(() ح&% "لس!"!  

 
$ألسئلة $لمت%$#لة. من$عا!  .....................  19  

 
.................................. 'لم*ع) 'لن$ائي  19  

 
......................................... 'لملح" !  20  



3  
2014, 26"!ن"! : م&ب$# في  

 

 

&لم#جع &لس#"ع  
 

 &الجتماعا+ (م(قع &لفن"! 
 

فن(. -&لت") لن() م&ت$"ب"!  
)!"' &"%ج#"! 225  
  W2 1JU,لن"!

'لمملكة 'لمتح"!   
 

4141$ات!  -402 -207 44+  
7313فاك!  -616 -207 44+  

 

 م*&ع)' &لجلسة 
 

2014"!ن"!  22-26  
 

 &لم#ا! 
 

)LHR(م+ا" لن'& %$ث"!   
 

 &لتأش("&) '&ل$ج"! 
 

:)لتأش#ر! معلوما!  
http://london50.icann.org/en/travel  

 
: &لدعو! خطابا!  

http://www.icann.org/en/contact/invite/  
london50  

 

 &لب)' &ل$#مي 
 

#"!/()ال$ &م$#كي 80  
 

 "ق+ *ات' #ل%$#"! 
 

م, +خال) 'الجتما! /في حالة 'ل/.'$- ,ثناء 'لسف$ #لى
: /)جى %التصا* بال)ق& %لتالي  

 
1.310.578.8610+  

 
 
 
 

 )لم+)ع"( )لن%ائ"ة 
 

: ;خ. م+ع6 لتق6"5 نم+34 2ل1 'لسف. +'لمعل+ما) 'لبنك"ة  
 

%ب#"!  4'لجمعة!   
 

:ت& 0ستال& 0لتأش+*( ب)ع& م$ قب!  
 

ما"! 30 'لجمعة!  
 

:'لم1'ع-" 'لن/ائ-ة ل+لبا) 'لفنا"!  
 

ما"! 30'لجمعة!   
 

 ,+جى متابعتنا على 
 

ICANN_Travel@على ت$#ت!   
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 مق#مة 

 
كما . ' &س' &لن#ا!83ع7 ت36-5 (لس-اسا* 3عمل-ا* (لتشغ-, +(* (لصلة بن"ا ICANNن15 4, نتق01 بالشك( ل' ع, مشا(كت' في مجتمع 

. نح& %ألما! CICANNننا نقّ'4 ?لى ح' كب40 ما تب;ل: م9 3لت538 بال7ق2 37ل'ع5 بالم#ا234 ف0ما 0تعل, بالمضي ق'ماً بم#مة   

 

-1ل0 لحض-, &الجتما' &لقا"!  ICANN<كج=ء م; مشا&كت85 فق, ت* (خت.ا&5 لتلقي ,ع* مالي بما .تف0 مع عمل.ة ,ع* (لسف& لمجتمع 

&تق#"!  ICANNت$ .لعم! على تل2 .إل8شا%.6 .ستنا%.ً 9لى .لمقت8حا6 .لمق%مة م1 جانب2 م1 0ج! .لمساع%* على تق%$ عم! . !في لن!

. 4ICANNت4س#ع قاع0/ .لمشا+كة في عمل#ا!  ICANN'ل6ع8 *لى غ5+ 'لقا6+45 على تحم2 نفقا! 'لحض,+ *لى 'جتماعا! 

منش)'1 على ,ل)&0 )&مك- ,لعث)' عل&%ا على  ICANNسف( )لخاصة بـ *لمصلحت45 فإ1 "إل/شا%", "لت*ج')'ة ل%ع# "ل  

http://www.icann.org/en/news/in-focus/travel-support#guidelines . !كما ت2 &لعم0 على -نشاء )'& &لملح

). FAQ(لشائعة !لتكم7لي ل/ع. !إل8شا/!? !لساب< =ك8>ا كي تت. مساع/: !لمساف678 مستحقي !ل/ع. -!إلجابة على !ألسئلة !  

 &ألسئلة &لشائعة &لخاصة بال*حال' &لج#"ة 
 

  ما 8ي )لت1)7.خ )لتي .ج3 ,2 ,ت1)ج0 ف.-ا ,ثناء )الجتما"؟
 

. "ب"* @لج-+C 2-ناB م+@ع"- @لحض+! @لعاA @لتي تعتم- على من3مة 2+ جماعة م!تب=ة ب;ل:9 +"!جى مالح3ة 2ن0ا ق- تك+* ع!ضة للتغ""!
7 فق' )4'3 2ل1 0لى &ختال+ م"&ع)' &لحض"! 5ICANN &الجتماعا1 لبع3 &لمجم*عا1 &لمح''. قب, +* بع' &جتما! ن*()ً ل$ج$" ع"" م

.ب.ج, عا'( س%ت' تح!%! $لح! . 45 'لمجم4عا2 'ألخ/. 'لقا,مة *لى 'الجتما! ICANNبالنسبة ل5 ع4 م/-ع)2 -لحض/. -لفعل)ة الجتما! 
$ق& تغا&( عن& %$ قب! " تا'&خ $"! "ص"!"في 234 0لت$0/.خ فق! تص) عن! %$ بع!  ICANN)ألقصى ل0$/ م&. -قامت( )لم&ع$مة م! 

. 'تك': عمل.ا8 &لمغا456 ب'ج2 عا0 .'0 &لخم.- مساًء )' &لجمعة". تا"*خ )خ" مغا#"!"  
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عة+ *(جى &التصا! @?( كن5 في حاجة لل8ص8> قب> (لتا+'خ (لمب'& لمجم8عت: 89 كن5 في حاجة للمغا-+/ بع- (لتا+'خ (لمب'& للجما
"! /على 56 تش12 0لى سب- مح"" ل!ص!ل+ قب( &ل!ق' &لمح"" ! travel@icann.org-constituencyعلى  ICANNبم#سسة 

.0لمغا,!+ في )ق& متأخ!  
 

0لت"0!2خ 0لعامة للم!خ* ل() بالحض"!  
 

مغا2(1 مختلفة+ *(جى &التصا! /"56' كن3 تعتق0 /ن- م+*! لت"'&%خ "ص"!. 0ي ت$)(-خ )لحض$( )لمخ$# ب! )ب)ج- عا+* 'ل)'&$ %$نا!
.travel@icann.org-constituencyعلى   

 

$ق"! 'لمجم#عة  
 تا)'خ لل"ص"!

#خ!  
 تا"*خ للمغا#"!

 'لب$* 'ل("مي 'لم$ع"!

At-Large !لجمعة'  
 2014"!ن"!  20

'لجمعة!  
 8 2014"!ن"!  27

ccNSO !"لسب&  
 2014"!ن"!  21

'لجمعة!  
 7 2014"!ن"!  27

&لسب"! &ل$مالء  
 2014"!ن"!  21

'لجمعة!  
 7 2014"!ن"!  27

GAC !لجمعة'  
 2014"!ن"!  20

'لجمعة!  
 8 2014"!ن"!  27

GNSO !لجمعة'  
 2014"!ن"!  20

'لجمعة!  
 8 2014"!ن"!  27

SSAC !"ألح%  
 2014"!ن"!  22

'لجمعة!  
 6 2014"!ن"!  27

    لجنة 'لت$ش"ح
  TBD TBD 'ل+ئ() ,'ل+ئ() 'لمنتخ!
  TBD TBD /عضاء لجنة 'لت$ش"ح

 
 

 ك(/ (مكنني ت%ت() 'ل%حلة؟
 

:م. ثالثة عناص' 'ئ$س$ة "ي 0ICANNتك.- &لسف* (لى &جتما!   
 

1. )'& %لب"!/%لج!" !(%لنق!    
2. &لفن"!   
3. &لب)' &ل$#مي/#ل$#ت!/قا!$لنف   

 
مقاب, تكال"7 &لنق, $&إلقامة &لفن0ق"ة 2$ ت0فع مقاب, &لمص*$فا' &ل"$م"ة  1ICANN,ستنا#,ً 3لى ما تحتا4 3ل.2 1,ألش.اء ,لمتاحة ل&% ت#فع 

.01نا. -ي خ'ا%*ت! في ت%ت'& %حلت!. $'لنفقا/ لألشخا, 'لمساف)"! 'لمخ$ل"!  
 

- ICANN*لحج& م$ خال! : 1&لخ#ا!  مفض!    
 

 ICANN%مك* ت!ت%2 /لنق$ /لج', م* خال$ 'ك%$ سف! . بالنسبة لنا /ي حج+ 'لسف) 'لخا# ب! ICANN(ل-,+قة (لمفضلة ل"! 
:. #-جى *لق#ا' بما #لي96ICANN' كن8 تش(# 6لى 4ن2 ت#غ0 في 'ستخ-', +ك() 'لسف# في . BCDسف! : &لمع"!  

 
0ل,/ بالب%,+ *اللكت%!ني؛ ! )ل&% $#س! " نم+*( )ل& %لسف!"م,'جعة )'ستكما!  !  

 
: #لى" نم+*( )ل& %لسف!"%$سا!  !  
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ICANN.Meeting@bcdtravel.com  !travel@icann.org-constituency  

 
بمج,+ 'لم)'فقة على . ب3 لت0ت#> (حت#اجا: (لنق8 كما ستق45 ل3 (لخ11 (ل#*م#ة لم0(جعت"ا *(لم*(فقة عل#"ا.ستق./ .كالة +لسف' باالتصا! 

"عال"4 على 0ل/. ال ,+(* (لمساف#"! . بال*فع 'لمباش! ICANN-لخ:: -ل/"م/ة ستق"! "كالة -لسف5 بحج1 "س/لة -لنق* على &% تق"! 
.معبأ" نم()' &ل$ سف!"بحاجة )لى تسل"!   

 
#لت)ت'& #ل$#تي : 2خ#ا! "ل  

 
ب,جاء )إل&ال$ على ". ,ق* م) 'لتع#"!"&مك< ?< &ق"' !لمساف3"< في !لمجم"عا9 سابقة !ل6ك3 بحج4 3حالت)' !لج"&ة بأنفس)' "&%لب"! 
.'إل-شا<'@ 'ل5'-<? 0<نا> 5'لمبالغ 'ألق8 م/ 'لتع425 'لتي 2ج1 0/ تختا-,ا للحج) 'لخا# ب!  

 
 ما'& %فع"؟. -(+, ت(ت+* (حلتي بنفسي

 
)ج8 7! تت5 جم)ع .لحج01./ .لفن*ق)ة في مكا! . فق!) -)لنق* )لب%( )لم%تب# ب!(:قتص2 حج8 2حال5 %لسف2 %لخاصة ب, على %لنق& %لج"! 

.ICANN,الجتما' بمع#فة   
 

&ل$جاء . ,لخاصة ب%حلت!قب, $تخا% $لت*ت"با' $ل%$ت"ة  AICANN@& كن7 تن'> &لق0ا: بحج'8&7 سف3/4 0ج1 عل0/ &لحص'+ على م'&فقة م! 
م1 ت%ص/ل- ب+ع( )لسف# %ت#س!  ICANNس&% تتأك! . travel@icann.org-constituencyكتابً.ا قب( )لحج$ على  ICANN$بال! 

.3ف3' حج1 %لسف! فل/ تحص& على ب'& %لسف! 5ICANN*(4 ل2 تحص. على *(! خ'ي مسب# م! . ل! ت&خ01 كتابي بحج) 'لسف& لنفس!  
 

"%ل,+ *تك"& م& %ل#"! (*قتص= 9لتع+*( 9لخاC بالسف= 9لج+? 9ل:? *ت< 9لت=ت*> ل; :9تً*ا على 6قصى مبلغ قاب& للتع+*( م) ك& من#قة 
م) 123 1لملخ, +* ع) '"$& %$ا"! " !"تح99 =>; &لقائمة &ل49- &لتي 1مك7 &لعث34 عل01ا في ك- من+قة في &لملح! ). 'لكائنة في تل) 'لمن#قة

.(العت1ا674 فس+5 1عتم4 (لتع+01 على (لم+قع (ألق& مسافة/89% كن5 مساف2ً% ل/. م- مح+ %إلقامة %ألصلي. شعبة -حصاء 'ألم) 'لمتح"!  
 

لقابلة لل#$ على &ل$#جة 2تستن/ "س12 !لب/ال- ,لى ت(!ك" !ل&#"!% غ#" !. +س.- *ل#,+*( لك& من#قة1ب01 &لج'.- ,'نا( &لح' &ألقصى ل
– 'لس"اح"ة مع FلE "مك2 للمساف) ش).ء :9 ن#< م2 .لمأك#ال; #:9 خ/مة م2 .ل/)جة4 #لك2 س#1 تس// حتى .لح/ .ألقصى ل)س#& تع#"!  
.لمن%قت"ا/لمن$قت!  

 
للتعو"ض حد $قصى  

 
 -قصى ح) للتع#"! 'لمن#قة  ى ح) للتع#"!#قص 'لمن#قة
&ف$"ق"ا   %#$#با    

 $#ال! 350.00 ش$& %#$#با  $#ال! 1,400.00 ش$' &ف$"ق"ا
 $#ال! 300.00 شما& %#$#با  $#ال! 1,300.00 (س' &ف$"ق"ا
 $#ال! 400.00 جن#& %#$#با  $#ال! 550.00 شما' &ف$"ق"ا
 $#ال! 250.00 لغ$ب"ة&$%$با !  $#ال! 1,400.00 جن)' &ف$"ق"ا
    $#ال! 1,400.00 غ$' &ف$"ق"ا
  '$ق"ان$س"ا   )ألم%"كت"!

 $#ال! 2,550.00 !ست*!ل%ا 'ن%'&%لن"!  $#ال! 1,550.00 من,قة )لبح$ )لكا$#بي
 $#ال!  1,600.00 م"الن"#"ا  $#ال! 1,800.00 ,م*(كا &ل$س"ى
 $#ال! 2,450.00 م"ك&%ن"#"ا  $#ال! 1,800.00 *م("كا 'لشمال"ة
 $#ال! 3,550.00 ب&ل"ن"#"ا  $#ال! 2,050.00 -م+"كا )لجن$ب"ة

     $س"ا
    $#ال! 1,150.00 &س% $س"ا
    $#ال! 1,800.00 ش&% $س"ا
    $#ال! 1,500.00 جن&% $س"ا

    $#ال! 1,150.00 جن() ش&% $س"ا
    $#ال! 750.00 غ&% $س"ا
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#"! (بع+ تق+,6 'لمستن+'3 'لال1مة 'لتي تف,+ بش"'ء 'لت$ك"!  ICANNلق-ا, بع( &ختتا' &جتما! !/س!1 -ت0 تع!-, $لمساف% عب% $لج!
. /.- عم+ بع) 'الجتما! 50#لى  40ق3 تستغ0/ عمل"ة +لتع'"& ما ب"! ). نفقا4 فن/ق2ة معتم/. في +ماك' &لت#ق!  

 
 ما'& %فع"؟. ت(ج. نق+ة ت(ق' في %حلتي

 
," خ* س()'ا% فس"! /(ل!بة 6ثناء مج=ئ0 /لى 'الجتما7 6! في ع!2ت0 /لى 'ل!(- بسب* (!) 'ل%حلة !01' كان. 'إلقامة في 'لفن#" م

: 3مع 2ل01 "ج/ &ست"فاء جم"ع &لمعا""' &لتال"ة. )تق)5 بالس$,$ مقاب3 غ1فة ,لفن$- ,لم*ل)بة مق$ًما ICANNتحج!   
 

1. 'لت!'#1خ 'لمص#- ب+ا في 'لسف#؛ !-لى *الجتما$ حس! /كا! )لت3ق1 ال,ًما كج,ء م! )ل*حلة )لمتاحة م!   
 

2. $حتى  صباًحا 8:00ساعا: لل6حال: &لج,)ة &لتي م' &لمق66 5' تص3 2لى م/)نة &لت,ق* ب)' &لساعة  10تجا#' &لت#ق!  
 8:00بالت(ق,7 &لمحلي 4( تجا(; س7 ساعا7 لل5حال7 &لمق55 34 تص1 0لى م-,نة &لت(ق' &لساعة  ◌ً مساء 8:00&لساعة 
بالت!ق*( )لمحلي؛ ! صباًحا 8:00$حتى مساًء!   

 
3. ."%ال- /م-(كي في $لل(لة $ل%$ح"! 150.00ال تتجا,+ تكلفة &لفن"!    

 
باإلضافة  DE*ICANN& كاB مA@ال للحص*5 على &لب56 &ل4*مي> فإن9 4حس7 &لب56 &ل4*مي للت*&(4خ &لمص(1 ب/ا للحض*( في &جتما! 

.+*( )لمغا#"!/*( )لمص$# ب!7لى 61 1,ا5 *لسف+ على 1سا0 خ.". *لس,+ *لمتاحة لل"ص  
 

مع كافة 'لمعا""! ) )لت%قفا!(3# 2لى &الجتما. ما ل, تت#&ف* حالة &لت#ق! /س.). نفقا3 )إلقامة )لفن.ق-ة خال( )لت%ق# م! ICANN'ل% تع"! 
ت,(%+خ (لمص%$ ب"ا مقابB 'إلقامة في 'لفنا?< 8% نفقا9 8خ.6 غ4. تل2 'لم)ك%.0 ص.'حة في ()' 'لم%ج# لل ICANNل% ت#فع . &لتال"ة

"س"4 'ك". %لمساف)'. %ل/'. %ختا)"% %ل"ص"! قب! تا)'خ %ل"ص"! . $+ *لت+ق0 على *لنح+ *لمب&% $عال! ICANNللحض*( في &جتما! 
/. *لمغا>!G *لمص!E بD مسئ.ل.+ ع+ /"ة @قامة في *لغ!1 *لفن>ق"ة /. .جبا$ *ل7عا45 /. تكال"1 *لنق0 /. غ"!-ا م+ *لنفقا$ غ"! 

.1 ب/ا في ملخ) !لسف$ #"!%لمص!  
 

ما>1 ل2 3"#; 1لحض2" قب6 تا")خ 1ل2ص62 1لم"خ5 لي 23 1لبقاء بع# +خ" تا")خ مغا#"! 
 م2خ0 لي -, +الثن'& مًعا؟

 
…"لط$ر"! برحال! %تعلق ف#ما  

 
ام! مع +ل* (ل'ل% بشك! 16 $لبقاء حتى بع( م1ع( $لمغا(-, $لمح(( فس&ت% $لتع/6) كن4 ت*غ1 في &ل!ص!- مبك*&ً ع) &لم!ع" &لمح"" !

ت!فع مقاب' 0ل1حال< 0لج#,ة> فإ: #ك,' 0لسف1 ل!,نا س,ق#8 بتح!,! تكال,3 0لسف1 0لق,اس,ة لل#ص#' في م#ع!  ICANN&% كان! . )ستثنائي
ب!  *A& كن< تحج> سف:9 فس"8 تتلقى تع"-ًضا فق0 بما -ص+ *لى &لح' &لمسم"!. )ل*ص*1 )لمح%% *)لمغا%.- في )لم*ع% )لمح%% ك#ل!

.'ن;) :عال7 لم+56 م4 'لمعل/ما0 ح/. حج+ 'لسف) 'لخا# ب!. بص!0 %لن.! ع, +&* %ل&ص&) '& %لسف!  
 

...بالفند! %تعلق ف#ما  
 

بال+فع فق2 مقاب0 .لل"الي .لمح++* (فقاً للق"!  ICANNس"9 ت5فع تكال93 -إلقامة -لفن5ق3ة لحض". -الجتما)' فستق"!  ICANN&% كان! 
%س%B تك%3 مسئ%الً ع3 تم%"+ $لتج;"/$: $لفن!ق"ة %$ل!فع $لمباش4 ع3 *"ة *"ا1 *% ل"ا+ /$ئ!- قب+ *% بع! $لم%$ع"! . ال!"ع *ل"*(#) بالج#"!

بك/ ج-, ممك( للحفا$ على  7ICANN" 6لل4 لفت01 بع- ,الجتما' فستق"! /,+ !صل) مبك$#ً !. )لمح##! لتا".خ )ل(ص(+ *( )لمغا#"!
ق2 &ستأج)ت:ا ل9 8لكننا ال نضم* 4* &لفن32 ل2"1 نف. &لغ)فة م* ب"* &لغ)' &لخال"ة  ICANNي كان! #لغ/فة #لتي تق*( ب'ا ل% $#لت

.,لمت(ف'& للحج!  
 

–لق/ 1ج/. بنفسي تع$)فة سف$ #ق!   )1 0مك- ,- ,حج()ا بنفسي؟ 
 

-نع!  "ك), )مكنني ت&ت)' &حلتي؟"(مك) للمساف=() @ع8 سف=>8 -لخا: ب89 .7ل6 باتبا4 -لعمل(ة على -لنح. -لمب() 'عال$ تح!    
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–سأحض( ض'ًفا معي  –0-0/ -. -حج* لكل&نا مًعا    34 2مكنني 0تما, +لحج' بنفسي؟ 

 
-نع!  #مع " ك), )مكنني ت&ت)' &حلتي؟"(مك) للمساف=() @ع8 سف=>8 -لخا: ب89 .7ل6 باتبا4 -لعمل(ة على -لنح. -لمب() 'عال$ تح!  

.على سب2) 'لمثا)0 مع#ال- 'إلشغا) 'لم$#"!3ل)! فالحج/ لض#ف) مس+*ل#ت) 'لمال#ة!   
 

مباش'* لتغ0/ة تكلفة ت,ك'* &لسف' &لخاصة  ICANNلحج2 /لسف0 /لخا+ ب() فس&% ت#فع  ICANN/.( (خت!- (ستخ*() 'ك%$ سف! 
-EF% كنD ت!'1 56 'ق(B (ك'& %لسف! بالحج@ ألح1 ض'(ف= 6'ًضا: ف'نبغي 56 ت!ت3 لل1فع مباش!* ل(ك'& %لسف! . ب!  ICANN&مك# لـ  ال 

.89ICANN ت%فع مقاب2 ت1ك/. -لض+* ث) تس%%$ا لـ   
 

 ما 4ي فئة .لخ1مة .لتي *ساف' عل$#ا؟
 

1خ67 لبع4 3لمساف#01 مسبقاً بالسف# على $#جة ). %أل#لى(>س"ت* حج: ت9(ك# -#جا6 (قتصا-"ة غ"# قابلة لالست#-(- لمع+* (لمساف#"! 
مسبقة للسف. على 0.جة .جا' ,ألعما' 8تعتق0 4ن! في حاجة ل0.جة .جا' ,ألعما'& %ح# ل!  %01$ ل. تحص* على م%$فقة. )جا! &ألعما!

م-ضًحا سب' &لب! #ل!  travel@icann.org-constituencyعلى  08ICANN ت/ل6 +ستثناًء ع0 /.-, +التصا& بم#سسة 
. عن6 %لتلقي3 س/ت2 ت1ج/.- ,لى مسا( %لعم& %لتالي). $ب"ة على سب+& *لمثا& %سبا!(  

 
في حالة -لحجD للسف?F GمكنE حجBC D 2?جة سف? ت?غ= ب>ا فق# +لك4 س+9 تحص5 على مقاب5 م4 -لح2 -ألقصى -لمسم+* ب) للمن#قة 

.+لخاصة كما نش. في +ل.س, +لب)اني $عال!  
 

 /. *مكنني ت(ق*ة %(جة خ%متي؟
 

على سب"! (67 كان3 0لخ1.1 0لج.'ة تسمح ل! بت#ق'ة ت%ك#ت! . ت5ك#3 "ل!#جة "القتصا!-ة غ-# "لقابلة لالست#!"!فق!  ICANNت#فع 
0ل1جاء مالح7ة #ن5 ق+ ال ت3ل2 +1جة 0قتصا+*ة #على م$ #ج! . ف'مكن! (لق'ا% ب#ل!) .لمثا* .ستخ0.1 خ%$% %#&.- بشك* متك&& %$#الً 

لتBك!& %القتصا@*ة %لتي *ت? ش!%=>ا *ج( ): تك3: بأق6 سع! مت3ف! 2ال في حالة ت!ت*( )ج!& %لسف! !لت,ق%ة مع !لمساف, !ل*!ئ)' ح%$ #" !
.+س+@ &ق<? للس<*< للح< *ألقصى *لمسم+: ب9 بما &ص8 7لى *لمن6قة *لخاصة ب0 على *لنح+ *لمب&% $عال!  

 
–.حتا+ *لى تغ%%$ خ""ي   فما 2ل0/ .نبغي علي ') 'ق%$ ب"؟ 

 
;كن9 بحاجة 7لى تغ++! خ44 (لتنق$ (لخاصة ب* +ج- عل+* (التصا$ عب!  ICANNم* خال$ 'ك%$ سف!  +*( كن! ق% حج"!

ICANN.Meeting@bcdtravel.com  !travel@icann.org-constituency . ُ" !5جى مالح0ة .ن, مسئ(! تماماً ع# ك
;س"ق;- ف0"9 8ع- ,لسف0 بضما4 3خ1ا0 قس- ,الجتماعا% بأ"ة . 79 (س67 &إللغاء بمج(. ش(&ء ت+ك(ت' &ألصل"ة/$س!( #لتغ%%$#" !

تغI*/00 م3 شأنFا 3E تCث/ على حج? غ/= *لفن,; *لخاصة ب$9 8ببسا2ة ق,6 نسخة م3 خ2 *لس0/ *لمع,+ *لخا& ب$ على 
travel@icann.org-constituency.  

 
. @ فإ< 'ألم" ,"جع ;ل,: في عم6 'لت"ت,با+ 'لال4مة مع 'لبائع 'ل$. 'شت",+ من) 'لت$ك"!34ICANN) ل/ تستخ&/ م.-, )لنق( )لم&ف$# م! 

لتغ""# تا#"خ  travel@icann.org-constituency-, +لخاصة ب$ على >باإلضافة 6لى 5ل34 &%جى تق.&- نسخة م* خ) $لس&% $لمع
. .- مغا"(ت' &لفن"!/!ص!ل" !  

 
 34 $مكنني حج. ت-ك#تي *() تأش$#"؟

 
. على حص'ل2 على تأش+*( ل!خ'& %لبال!على ق'ام, بالحج6 لنفس, 9+ حج6 1لت14ك2 1لخاصة ب, (+* (ل'& مناس!  ICANNل& ت$#ف!   
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 …لق1 غ$#/ حج,+ مع ش#كة %$#"!
 

J1+ غ$'H حجG! مع ش'كة +لC$'+2 بسبB تغ$$' في +لم5+ع$. <5 +ل.'جة <5 +إللغاء: ستتحم7 +لمس56ل$ة ع2 1بال/ .+ئ', +لسف' بق$ام! 
.%&/ ناجمة ع* &ستم%&% حج"!باإلضافة 5لى 3ل12 ستتحم/ +لمس-,ل!ة +لمال!ة ع& %!ة تغ!!. ب)'& &لتغ""!  

 
"ستعا78 "لحج34 1س$ك1! عل$. "لعم, مع ش#كة "ل%$#"!  ICANN&.جى -لمالح:ة بأن6 حالما تلم2 ش.كة -ل/&.-# حج*() ال &مك# لـ

. حج$#"!/ إلج#"ء )$ة تغ$$#"!  
 

. ICANN-(* مست,). -#,سا* (ل)فعا$ #لى باإلضافة <لى =ل73 <=& "'%> &إللغاء7 س$ك6+ عل$3 &لعم1 مع ش'كة &ل,$'&+ الست'%&% "$ة "م  
 

 …Aج@ <? <لغي مشا(كتي في :الجتما56 4ق2 حصل/ على ت+ك(تي بالفع!
 

#لى %نسح! / 9"جى 7لمالح5ة (ننا نق12 قائمة بم* (لغى حض#"!. travel@icann.org-constituency)ل+جاء )التصا# مع 
SO/AC ل%$عمة$ .  

 
 ;4 $مكنني +لحص%4 على خ&%& ,حال* بفت,+* ت%ق' &%$لة؟

 
ً  30باإلضافة >لى :ل93 ل78 مسم*حاً ل3 ,لبقاء في ,ل*ج)ة ألكث# م! . 1,ماً للت,ق* في خ& %حلت! 14)مام+ ح( )قصى $بلغ  . %$ما  

 
 <* #مكنني ش7.ء ت:ك87 7حلتي ب$.س/ة .لنقا/ $.لحص$* على تع$#"؟

 
. &ستع34 ت2ك/0 /حلت+ ب(&س!ة &لنقا!/ل. "ت- تع+"ض( )'& &شت#"!. ال  

 
 %خ82 ش2كة ,ل3+2,& %متعتي0 ما-, +نبغي %& %فع"؟/%ضاع!

 
. (نبغي عل(! 4الستفسا6 ع$ 4لتع*(ضا5 4لتي س(ق0م*ن-ا ل! تع*(ضاً ع$ #ل!. "نبغي عل"! .لعم( مع ش/كة .ل0"/.- إل"صا( )متعت! $ل"!

تق%$# ما ) travel@icann.org-constituency !)2(التصا$ على ) 1(ل6"345 تق01 /. تع+"*( "نبغي عل"! +*! ل) تك& ش$كة !
. $ثب! ع-* تق-$م+* ($ة تع%$ضا!
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 /ألسئلة /لشائعة /لمتعلقة بالتأش#"! 
 

 ما 4ل23 1حتاج, للسف) 'لى لن#"؟
 

:ا 4لي ,لمت1لبا- ,لال*مة ل"خ&% لن"!ف"م  
 

. ج&*+ سف- سا-2 *لمفع&% /& .م- ,ل+*مي ل"خ&% لن"! !  
• 0ش.* م! تا*(خ "خ&% لن"! 6%ج8 7! %ك4! ج3.4 سف0/ .لحالي صالح لما ال %ق# ع!    

صفحة .,ح$; على ,ألق7 تك.4 فا(غة في ج.,- ,لسف( للمصا$قا! !  
)-,+ كان' م%ل#بة(تأش)'& صالحة  !  
,ة لس4/4 /لمص2-فا0 /ل,-م,ة *ثناء &قامت!)م&%$ كاف !  
ت,ك#& ,+ا( "ع"'& %" خ#"! !  

 
 56 4حتا1 لتأش-), للسف) 'لى لن#"؟

 
: للم+*: م9 &لمعل#ما2 ح#6 مت5لبا2 &لتأش*)'. *)جى +*ا)' &لم#قع  

http://london50.icann.org/en/travel  
 

 6ي 5ل#'& 5لتي تحتا1 0لى تأش+*( ل#خ'& لن#"؟ما 
 

• )فغانستا!    
• &لبان"ا    
• #لج$#ئ!    
• %نغ"ال    
• &%م"ن"ا    
• )'&ب$جا!    
• 'لبح#"!    
• بنغال#"!    
• *(س$ا 'لب$ضاء    
• بن"!    
• ب$تا!    
• ب$سا!    
• ب%ل"ف"ا    
•   &لب'سنة '&ل$#س! 
•   ب!)ك&نافاس! 
• ) م%انما!(ب$#ما    
• ب$%$ن"!    
• كمب$#"ا    
•   (لكام$#"! 
•   %ل!'& %ألخض! 
•   م.$*)ة ,ف*)ق)ا &ل$س"ىج 
• تشا!    
• جم,+*"ة 'لص") 'لشعب"ة    
•   ك%ل%مب"ا 

• ج&! %لقم!    
• جم*!()ة &لك!نغ!  

$ل)"مق%$#"ة   
• جم*!()ة &لك!نغ!    
• ك#با    
• قب() 'لشمال"ة    
• ج%ب#تي    
• جم-',$ة *ل)'م$ن$كا!    
• $إلك"$#"!    
• مص!    
• غ"ن"ا $الست%$ئ"ة    
• %#"ت#"ا    
•   &ث"$ب"ا 
• ف#جي    
• 'لغاب"!    
• غامب"ا    
• ج%$ج"ا    
•   غانا 
• غ"ن"ا    
• غ"ن"ا    
• غ#انا    
• %ا#تي    
• %ل#ن!    
• 'ن&%ن"س"ا    

•   !"#$%  
• "لع#"!    
• ساح& %لعا!    
• جاما#كا    
• #"! "أل   
• كا'&خستا!    
• ك"ن"ا    
• جم'$#"ة ك$#"ا  

) 'لشعب"ة. $ل)"مق%$#"ة(  
•   ك!س!ف! 
• &لك#"!    
• ق&)غ&%ستا!    
• ال"!    
• لبنا!    
• ل$س!ت!    
• ل"ب"#"ا    
• ل"ب"ا    
• مق%$ن"ا    
• م%غشق!    
• ماال"!    
• مالي    
• م&%"تان"ا   
• م#ل$#فا    
• منغ$ل"ا    
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• %لجب& %ألس"!    
• &لمغ"!    
•   م&%نب"! 
• ن$با!    
• &لن#ج!    
• ن"ج"#"ا   
• سل'نة عما!   
• باكستا!   
• (لسل$ة (ل*$ن"ة (لفلس$"ن"ة   
• ب#"!   
• 'لفلب"!   
• ق"!   
• %$س"ا   
• %$!ن"!   
• سا' ت'مي 'ب%"نس"!   
• )لمملكة )لع*ب"ة )لسع$#"ة   

• 'لسنغا!   
• %لص"!   
• س#&%ل#"!   
• 'لص$ما!   
• **جن)' &ف$"ق"ا   
• س&%النكا   
• "لس$#"!   
• $نا!س"!   
• س'&%$الن!   
• س$#"ا   
• )اج&كستا!   
• تن%$ن"ا   
• تا$الن!   
• ت!غ!   
• ت#ن!   
• ت$ك"ا   

• ت)كمانستا!   
• &%غن"!   
• )'ك%$ن"ا   
• 'إلما+'- 'لع+ب(ة 'لمتح"!   
• ()'بكستا!   
• ج$"#"! (م+$نة )لفات$كا!  

سف" #لخ(مة $#ل%$#"! 
)فق!  

• فن$#"ال   
• ف%تنا!   
• %ل#م!   
• &%مب"ا   
• '&مباب"!   

 
 56 س$ت3 تع1$ضي ع- تكال$* (لتأش$#"؟

 
%لحاجة ?لى %لتق$5 لحص#B على تأش012 سف1 ?لى لن$>/ فس#( تت5 م9البت7 بس$%$ 1س#5 للتأش012/ #%لتي ق$ تختل( حس& %ل$#لة  في حا!
:تكلفة ,لحص/4 على تأش1'&0 /.ي ,لمقتص'& على ما ICANNبالنسبة للمساف-'& ,لم#ع(م'&% ت#فع . %$لم%$#نة  

  
- ;/ل&س01 /لفعل'ة لتأش'&% لن"!   
- لسف" لتق3#2 1ل0 /لحص+* على تأش#"!ص#% ج#!" !   
- )ستال2 تأش.-, لن*( )لخاصة ب!/تكلفة *لشح& إل$سا!   

  
'لتعو"ض  

  
' &)س&/ ص&) ج&+, +لسف)' &تكلفة ICANNس4< /تع/* عل/# تق+/3 نسخة :لكت.4ن/ة مق.4ء- م* .س34 تأش/.- لن+* (لخاصة ب# لـ 

في حالة تكب$ #"ة . س72 ,ت6 ت2ف,5 كافة *لتع2,ضا0 في ن-ا,ة *جتما% لن"!. لكي "ت. -لحص#( على تع#"!) ,+* كان' من$بقة(%لشح! 
. travel@icann.org-constituencyمص-6فا> ;ضاف.ة للحص6' على تأش.-3 لن01/ .-جى +التصا' بنا على   

 
19ال/ 8م/'كي 1س'تع'4 عل'2 ت1ف'/ (إل'صاال* (لفعل'ة للتكلفة  200جمال%ة للتأش%$# "! 1قصى مبلغ لتع234 01 مساف+ ع( "لتكلفة "إل

.)لمتكب"!) 'لتكال"!(  
 

 م7 6$7 $مكنني 76 6حص- على خ4ا2 (ل1ع." للحص.- على (لتأش$#"؟
 

:)لتأش#ر! معلوما!  
http://london50.icann.org/en/travel  

 
: &لدعو! خطابا!  

http://www.icann.org/en/contact/invite/london50  
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 'ألسئلة 'لشائعة ح() 'لفنا"! 
 

 )#' سأق#"؟
 

فن(. -&لت") لن() م&ت$"ب"!   
)!"' &"%ج#"! 225  
  W2 1JU, لن"!

'لمملكة 'لمتح"!   
 

4141$ات!  -402 -207 44+  
7313فاك!  -616 -207 44+  

 
.حج3 &لغ#فة .شم+ &ستخ)&' &إلنت#ن!  

 
"ب%نما س%ت@ ب<= قصا,: ج8)نا الستضافة 4عضاء .ل)".ئ, في فن)' &%لت"! . ي فن(. -&لت") لن() م&ت$"ب"!ف ICANN+*عق' &جتما! 

. ICANNلن.* م+ت5,ب,=> فق. +ت9 &ستخ.&9 &لفنا.6 &لمجا,45 الستضافة &لم.ع,+* (لى &جتما!   
 

 travel@icann.org-constituencyب! ع ICANNعل&% $بال!  78ICANN) كن5 ال تن$3 )إلقامة في .ح* )لفنا*( )لتي تم$ل"ا 
%ل)ع& %لج"!  ICANN)تلقى بع1 -لمساف.)! -لمستحق)! لل%ع# م! . في :ق!9 8ق6 ممك+ حتى 1ت0 .إلف!.- ع+ غ!فت' لشخ$ #خ!

–فق!  .س.6 تك./ مسئ.1 ع/ .ضع &لت+ت(با' &لخاصة . غ)فة باسم! بحج! 6ICANN% كن3 تتلقى فق1 0ع! ,ل.حلة ,لج"(ة فل% تق"!  
constituency-#مع CلCD 4E( كنB ت$غ@ في (إلقامة في =ح* (لفنا*: (لمتعاق* عل+5ا4 +$جى (التصا. عب$ (لب$+* (إللكت$#ني . بسكن!

travel@icann.org فة ل) '&% $مك!&سنحا&% حج" غ, .  
 

&س"ق&% ف#"! . ICANNمباش/. م- قب+ قس) 'جتماعا!  ICANN;9ت: ت3ت89 &لمخصصا6 م5 غ23 &لفنا+. الستخ+&م*ا خال' &جتما! 
. ل'&% %لغ"! )'لفنا"!("ع? 8لسف/ بإعال? قس? 8الجتماعا> بخ::9 8ل6*م6ة *س6ق*م*3 بحج( غ/فة م3 مجم*عة غ/. محج*() بالفن"!   

 
 )لتي -غ.-,ا )ل$ع( )لفن$قي؟ ما &لبن"!

 
–مقاب. *لغ', +*لض'&بة فق!  ICANNت#فع  حانة صغ123 *مقاب. &لتلفا+ *مكالما' &ل$ات! (5ك3 %لنفقا& %لع(ض,ة %ألخ() '%& %لصلة  

)لج%$ة م!  12& كن! تن-, ع*( حج' &ل$حال!. ب(نما تك*1 عمل(ة 'ل/فع للغ!فة مسئ*ل(ة 'لمساف! )),لغس01 )خ.مة ,لغ*( )ما %لى #ل!
ق1 ,تع,! عل,+ *(سا' نسخة م! . travel@icann.org-constituencyب&ل$ على  ICANN- ف'تع'* عل'& %شعا! BCDخال! 

. خ@ 9ل.حلة بح=< =مك4 إل;9.: 9الجتماعا6 45 تحج0 غ.فة ل* بشك& مناس!  
 

 "ةم,&ع*) &لفنا)' &لن#ائ
 

على حج/ غ-فة باسم& %ت#ج!  ICANN*لضما% ق#"! . ما"! 30'لجمعة! قائمت0ا م- ,لغ() بحل"$ #"!  ICANN(ج' &% ت#ك! 
 30&لجمعة "! !في م"ع) ال &تجا"!  travel@icann.org-constituencyعل56 4لحص23 على خ/ 'حلة صالح ت) #'سال$ #لى 

. م/ &لحج- ل, في &لفن)' &لمحلي ICANN( فق& ال تتمك! ما"! 30&لجمعة #"! 234 ل0 نحص! على خ* س)'& بحل"! . ما"!  
 

constituency-عب!  8ICANNال تحتا4 $لى غ)فة بالفن-,+ *ل)جاء $بال!  01BCD/ كن- تحج* تنقالت& م$ خال! 
travel@icann.org !حتى نتمك: م: 9بال7 قس* 4الجتماعا. بع+* حج' غ%فة ل.  

 



13  
2014, 26"!ن"! : م&ب$# في  

 

 ما 57 ن45 /لخ2مة /لتي سأحص' عل$#ا؟
 

. 'ستناً#' /لى م#, شغ* 'لغ$) 'لف$#"ة) ك#"!/ك#نج("تعاق2 قس1 0جتماعاتنا على غ'& ق"اس"ة   
 

.ى غ'/ $. $جنحة +*( )'جة $على)لمساف&3, )لتأس$س$$, غ$& م.-ل$, ل+ل( )لت&ق$ة "ل  
 

 . 01' /إلقامة في فن'& مختل!
 

ل7 تس)) ل, 56& ت3 &ل)فع ن1ابة عن, في &لفن)' &ل$سمي  ICANN. *لنفقا% $ل"! 145ICANN ق233 1إلقامة في فن!* مختل' فل$ تس!! 
.حتى تتمك2 م2 (لبقاء في (لفن#* (لمفض% ل#"!) 'لفنا"!(  

 
عب!  ICANN: <& @'? '*<3= ,ح; ل: 9ل7 *ستثناء م3 خال. #'سا. ب',+ *لكت'&ني #لى &ما 0/. كن+ تشع' &% م#قف
travel@icann.org-constituency . !"ستق"ICANN  بتع(51 'لمساف410 مم4 ق2م(' تقا010 بالنفقا- ما ل* تت* 'لم('فقة 'لمسبقة

.ICANN بـ) CFO(- م, 'لم"+* 'لمالي 'لمسئ"! على 'لت%ت#با  
 

 . ,/.' ,- ,حج( فن'قي بنفسي
 

.ل0 #تA (فع 'لتع<#= ع0 'لحج%'- 'لفن(ق#ة 'لتي تحج78ا بنفس5 حتى 01 كان- في 'لفن() 'ل%ئ#سي  
 

%$# ق!! . -- مح-- م+ *لل)الي بالغ"!$لتي ت# $لتعاق0 مع/ا م, خال( $اللت%$# بع) 'لفنا"!(.ق*3 قس3 &الجتماعا/ ل".نا بالتفا*( مع &لفن"!
 ICANN(لتي ت8 (لتعاق= مع,ا 9ل8 نق89 بحج4 (لل-الي (لمتف0 عل-,ا في (لغ&%؛ فإ! ) 'لفنا"!(&ألعضاء &لم"ع2م01 ع". &إلقامة في &لفن"! 

). حتى في حالة ع*( )ستعمال"ا(تق45 بال3فع مقاب- ,+* 'لغ") 'لشاغ"!   
 

 خ"؟ 01 مسم&. لي -لحج( في &ق$ متأ
 

ICANN !1 كان@ ?نا# <ماك; مت,ف-: في 1لفن67 للحج2 1لمتأخ- ,ل+ *تسب& %ل# في . ال تسمح بالحج) 'لمتأخ%A B#على 1ل-غ+ م; %ل,
. ألم6&5 4ضاف,ة ف,مكن( ت.ت,+ *ل( مع &لفن"! ICANNتكب!   

 
 متى سأحص1 على 'لتأك*# م) 'لفن#"؟ 

 
. ما+ بم), 'سب$+ $*ح) '$ 'سب$ع"!س78 تتلقى تأك1. $لفن.- $لخا( ب) قب% $الجت  

 
 … >حتا: 9لى تغ''6 حج23 &لفن"قي بع" &ستال+ تأك'" &لفن"!

 
.ل: 4ت8 'لن67 بأ4ة 2لبا0 بع) -ل, 'لم*ع) 'لن$ائي .%ب#"! 4&لجمعة &لم"ع6 &لن4ائي إلبالغنا بأ#ة تغ##'&% $" #"!    
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 مي$لب&% $ل"!/#ل%$#ت!/"ألسئلة "لشائعة ح&% "لس!"! 
 

 ما ن45 /لخ2مة /لتي سأحص' عل$#ا؟
 

 تع$+* (لمص%$فا! #ل$#ت! &لب)' &ل$#مي
At-Large لجنة 'لت$ش"ح &ل$مالء 
ccNSO  !"#ف#() "الستع 
GNSO   
GAC   
IDN   

SSAC   
 

 ك#+ سأحص& عل#"؟
 

&لب)' &ل$#مي  
 

:=>6 كن( 9ح3 6لم78ل#2 6لمح33#2 فس)0 تتلقى مص+)فا( #)م#ة عما #لي  
 

• م2 !#2 تأخ3- ع2 م#ع! 0ل#ص#1 0لمص-, ب* #تن'ي في م#ع!  ICANNك3 /+2 تك+0 ف/. في م+ع) ب)ء &جتما!  
* باإلضافة #لى ICANN;تلقى مجم7عة &ل3مالء ب/. سك+ في ختا' &جتما! . /لمغا)!0 /لمص!+ ب( )'& تأخ"!  

 
• - 8ساعا& %لسف!    8مي4 23. كان/ .ل#حلة مستم#' ألكث# م! س!3 تحص% على "!) !$ح& م+ *"ا) $لب&% $ل"!: 23 

؛)&التصاال!/بما في *ل( )لت%قفا!(ساعا!   
 

• - 24ساعا& %لسف!   س8< تحص5 على 83م63 م6 /لب:5 /ل83مي ع6 ك5 4$23 01/ كان+ $حلت) مستم$# في : 35 
؛ )&التصاال!/بما في *ل( )لت%قفا!(ساعة  24ك, +تجا' ألكث# م!   

 
• ستمنح *لح3 *ألعلى ثالثة 06ا5 م7 06ا5 *لب23 *ل0/مي ,+* كان& %حلت! : ساعة "ما ف"! 36"حلة )لسف" تستغ"!  

).&التصاال!/بما في *ل( )لت%قفا!(ساعة $% $كث!  36مستم%! لم"!   
 

مثا!  
 

 ساعة لل)ص)' م% بل"! 15س'& تستغ"! . 2014"!ن"!  27)&لمغا,+* ()' &لجمعة  2014"!ن"!  22مص/. ل- بال&ص&) '&% $ألح! 
.ساعة للع#"! 14'لى لن#" !  

 
'لتكال") 'لق"اس"ة (تق!! 0نA 0+ تت:ق8 في مكا+ ما في *!(ق1 <لى لن;+ :تكال(8 'ل!حلة للق(ا3 ب2ل1 0ق. بكث(! م+ 'ل*!() 'لمباش! 

* ()' &لسب"! * (تص& %لى لن!2014"!ن"!  18تغا0& م*.ن, +*( )أل&بعاء! . 0تتلقى م0!فقة على خ) !لس%$ #"!) -لمق&&% م(ك'&% $عال!
.2014"!ل"!  29! 'تص, بل"( )'& %ألح"! 2014"!ن"!  27(تغا,+ *() 'لجمعة! . 5 بع2 تق12م/ .لًبا بت(ق' &ل$حلة2014"!ن"!  21  

 
:بال-فع ل( مقاب& ما #لي ICANNفي -,+ +لمثا& ستق"!   

 

 ICANN !س0/ ت-فع *لثم' بأكمل.  
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خم! ("!ن"!  27)حتى ()' &لجمعة  2014"!ن"!  22باً,% م( )'& %ألح"! بمص01فا. #إلقامة #لفن'ق%ة #عت ICANNتتكف!  
).ل$ا"ٍ   

 

ستة 8#ا! م-خ; ب9ا 8ثناء ت"3ج% في لن%$ "#"! /خ- لل"ص"* (لى لن%$ "#"! (-$ا+ م* &لب)' &ل$#مي  8بس!"!  ICANNتتكف!  
.)(2ح" للسف- على .-,+ ع("ت! 'لى بل"!  

 
.2014"!ن"!  21فن+ق(ة لل(لة &لسب"! س-تع-) عل-, س*"* ثم) "إلقامة "ل   

 
#لى " نم*.- 'لمعل*ما) 'لمص#في",بالتالي1 فم% 'لض+,+* جً"' &% تق"! . س/6 ت/ضع 'لب2ال0 'ل./م.ة في حساب) 'لمص#في

travel@icann.org-constituency !باإلضافة #لى "ل%$ #"! . 'ستال0 'لب/) 'ل-,مي قب) 'الجتما! في (ل,ق* (لمح'' حتى تتمك! م
constituency-في )الجتما$+ ف('جى )ل'ج%$ #لى " في &لم#قع"كن+ ت'غ7 في تسل2 1لم.ف!عا+ ع( )'$& ش$# "! 

travel@icann.org !لخ#مة 4&إلشا!1 0لى -ن+ ق( ت!غ' &خت#ا& '() .  
 

#ل$#ت!  
 

*ت, تح'*( &ل!'&ت$ عب! . بمج/" تلب.ة &لمت+لبا' &لمح""! ICANN@? كن= ;ح> ;صحا8 &لمنح فس34 تتلقى /&تباً في ن(ا)ة &جتما! 
%$ق"! . ا0لتح9%ال> 0لبنك%ة ما ل1 تكB غ%( قا&( على 0الستال1 عب( 0لتح9%ال> 0لبنك%ة 9في 456 0لحالة %ت1 0لتع(- على *(%قة ب&%لة ل!

.-2ال0 1م0/كي لم-, +الجتما' بالكام! 0500.00#ت/ #جتما* لن)' بح$#لي   
 

تع$+* (لمص%$فا!  
 

'ف9&? 3لم39جعة مم! تم< 3لم'3فقة على ,ع7 سف789 ل345 3الجتما/. فق, &تلق'! تع'&ًضا ع!  NomCom,بالنسبة ألعضاء لجنة 
"مك% 4فع 1لتع-", مباش#' ع% $#"! . ICANN)34 2ما 1لى /ل- في ن(ا)ة &جتما! %لنفقا1 %لفعل'ة لل*جبا1 *%لنق. %لب,+ *تكال'& %لتأش

'نبغي للمساف*'& !ل)'& حج#"! . 4لتح*%ال! 4لبنك%ة A* @7سا< ش%> عن, 4لم*4فقة على تق7%7 4لنفقا! 4ل12 %ت0 تق,%م- م,ع*ًما باإل%صاال!
'مك$ #فع . لع). خ, 'لس*) "مق$') 'لم$ف"!) !%+ *( (ك'& %لسف!عا0+ فات,'+ م( ش'كة $ل"!(على .لنق1 .لج%/ .لخا+ تق)'& %ثائ! 

%س%. $ت+ تق,$+ كافة تع%$ضا! . 'لتع:%D مباشA4 @: 'لتحق< م= >4سال* عن+ 'لم:'فقة على تق4%4 'لنفقا! 'ل0/ ت. تق+%م* مع 'إل%صاال!
. ًما للص"!"! 60#لى  50/ق- "ستغ&( )ألم& ما ب"!  ICANN&لم,ف1عا/ بع, &النت(اء م' &جتما!   

 
)مكD &فع /لتع$)F مباشE3 عB(3C D /لتح$)ال0 /لبنك)ة =$ >3سا: ش)8 عن& /لم$/فقة على تق3)3 /لنفقا0 /ل-, )ت+ تق&)م' م&ع$ًما 

.travel@icann.org-encyconstitu#لى " نم+/. )لمعل+ما( )لمص$ف"ة"".جى +لتأك# م& تق#"! . باإل%صاال!  
 

 ما+$ *فع1 $لب/1 $ل*.مي $ل.$ح/ .ما+$ *غ)ي $ل%$ت"؟
 

:ICANNخص> &لب.: &ل2)مي )&ل'&ت9 لكي 2غ6ي &لمص')فا4 &لعا'ضة &لتال2ة &لتي ق. تح.- في حض)' &جتما!   
 

• 'ل%جبا!   
• )"!مث: س&ا1#$ #ألج61 م5 +4لى #لم2ا1 +#لفن.- +م+قع فعال&ا$ #لح(&لتنقال' &أل$ض"ة    
• م*ق) "لس%ا#"!   
• (لتحص$نا!   
• .)ما %لى #ل!   

 
#عنA 'لض.#.-( تكال"1 'لحص#< على 'لتأش".-( #=>' 'ألم. قاص. على تكال"1 تأش".- 'لسف"نة #تكال"1 'لتأش".- 'لفعل"ة( #"ت) 'لتع#"! 

.)'جى &ال0ال/ على &لتأش)'&% $عال!. ع, +ل( بشك! مستق!  
 

. %لسف!ل! تتكف' بتأم"!  ICANN+*جى مالح$ة "!   
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في حالة تحمل! . -"ال( +م(#كي في %ل#"! 80.00$1ق)3 #لب)2 #ل1$مي #لخا/ باجتما* لن)' بح$#لي . *ك#- +لب$, +ل*#مي بال$#ال!
مسD%ل&ة )لمص<%فاA )لتي ت@&* كث&ً<) ع! مع*( )لب*( )ل&%مي= &مكن7 ;! ت:ل9 تع%&ض7 على )لتكال&2 )لفعل&ة ب*الً م! )لب*( )ل&%مي ع! 

&%نبغي  travel@icann.org-constituency-مك! +ل( )لنم%$# م! . ء نم9:2 8ل6 &لتع2*3 012فاق- بإ*صا' &الستال!&%$# م!
.>! ;ت9 م8ء "لنم#56 #مسحة على "لماسح #0/سال, على نف' "لعن#"!  

 
Bًا @لى حساب? &لمص=في &ل;: ح))ت9 في غض41 3سب1! 1&ح) على &ألق* قب* ب)ء &جتما! &45( 3مك01 س'ت. تح&'* (لب+* (ل'&مي ب"ق

ICANN .!"لمغا?0< باإلضافة 9لى 6.ة ت4+0.خ سف0/ .ج, +النت'اء م# خ!! / بما 67 مع-! %لنفقا1 %ل'"مي 'عتم- على ت"%)'خ %ل"ص+
#ب)'لم$ #ج!  4&لجمعة #"! بحل"!  ICANN+لبنكي م$ خال! "ج. تق,"+ تفاص"! 'لتح#"! . 2014%ب#"!  4'لجمعة! سف() بحل"$ #"! 

بأس$# ما %ب#"ل 4&لجمعة س4ت( تح.94 ,لحسابا6 ,لبنك4ة لألف-,! مم0 ق!م., /.-,ق*( كاملة بع! . س1'1 'لنفقا) 'ل.*م.ة في 'ل*ق) 'لمناس!
.ICANN.مك/ 4لك/ م/ &لمحتم1 0/ .ت- ,ل* بع' &جتما!   

 
على سب$; (لمثا;: كأ! $4,! ل74 4,لة مع$نة ق$,4 على (ستال/ (لتح,$ال* (لب&ق$ة م! (, &لتح()' &لب#قي في حالة ع*- $لق*() على $ستال

على  ICANN$>. كن; غ)' قا7' على .ستال3 .لتح0)/ .لبنكي( )'جى $بال! . 6 س$ت4 &تخا2 &لت1ت$با. &لب)$لة ل)فع &لب)' &ل$#مي)'&% $خ"!
travel@icann.org-constituency  6س"ق6& 5لف/"1 بتنس"1 0/"قة +فع ب+"لة مع قس& مال"ةICANN . !س+* تتلقى &تصاال+

.منفصلة تح## %ل+ق, +*()قة %ل#فع  
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 -سئلة مت()#لة متن#عة 
 

 ؟4ICANN, -تع-2 علي &لتسج-, لحض)' &جتما! 
 

.ُ/)جى مالح9ة 67 حج5 'لسف) ال /عني تسج/ل- لحض() 'الجتما!. .- لحض() 'الجتما!'ج* عل'& %لتسج! نع!  
 

كما 0$ /ل. س%ساع+ *لعامل%$ حا! . (بمج!0 تسجBل. BتاA لنا 2ع0'0 شا!'< 0خ(> م;ب(عة مسبقاً (ع30 012'! (قت. في صف() 'النت#ا!
. ة خاصة بالتأش*() في %$لت!ت(*63 :لمالح7ا$ م6 جانب45 *3ت3ح لنا /خ'ا-, ب*ج*( مت'لبا$ #ام  

 
/https://registration.icann.org: %,جى *لتسج%$ #نا  

 
 م2 $تص/ ب- في حالة $ل&%$#"؟

 
:م9 78ثناء &الجتما12 "(جى &التصا, باأل(قا' &لتال"ة/#6' ما .'ج3ت1 ,0 /.'$- ,ثناء 'لسف$ #لى  

 
1.310.578.8610+  

 
 (لم-(ع+# (ل$امة (لمست$#فة

 
. F ملخD )لسف( #)لم#ع8 )لن?ائي )لمست?8< )ل=> قمنا بتق8/م: ق8 /ستل56 ج#لة س(/عة إلكما1 جم/ع )لعناص( )لم%ل#بةنح& نع#" !

ى +لم,+ع*' +لن7ائ*ة +ل,+&'E C'نا. 0ي +لفت&C +ل:من*ة +لمثلى +لتي ن&*' م< +لجم*ع +لحج: خالل7ا ح*5 تضع3 بع' 0/. +لت,+&*خ ق'&تنا عل
.ة %لتي ت!2.<ا =( %لعث(! على %ل!حال6 %لج(2ة بالتكال12 %لمعتم.- (%لمقب(لة في %لسف!1تما- 'لحج*(') 'لفن#ق!  

 
. (ل.ل!C 6*جى Aكما@ نم(.? )لسف* <.) بأس*> ما 6مك3 عن: )ستالم8 بح56 نتمك3 م3 حج0 ت.)ك* )لسف* ()إلقامة ل!  

 
• %ب#"! 4'لجمعة! : نم+*( )ل& %لسف!   

 
• %ب#"! 4عة! $لجم: نم+/. )لمعل+ما( )لمص$ف"ة   

 
• ما"! 30'لجمعة! : 'لم1'ع-" 'لن/ائ-ة ل+لبا) 'لفنا"!   
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منا+* 'ألم) 'لمتح"!: 'لملح" !  

 
'لمن#قة 'لمن(قة 'لف$ع"ة  'ل./, .'خ, 'لمن(قة 'لف$ع"ة   
ب$%$ن"! • ش$' &ف$"ق"ا &ف$"ق"ا  

ج&! %لقم! •  
ج%ب#تي •  
%#"ت#"ا •  
&ث"$ب"ا •  
ك"ن"ا •  
 م%غشق! •

ماال"! •  
م"%#ش#"! •  
ج)#'& ما#"! •  
%نب"!م! •  
%#"ن#"! •  
%$!ن"! •  
 س"ش"! •

'لص$ما! •  
&%غن"! •  
جم/.-(ة تن+'ن(ا 'لمتح"! •  
&%مب"ا •  
 '&مباب"! •

%نغ"ال • (س' &ف$"ق"ا  
(لكام$#"! •  
 جم.$*)ة ,ف*)ق)ا &ل$س"ى •

تشا! •  
&لك!نغ! •  
 جم.*%"ة $لك*نغ* $ل)"مق%$#"ة •

غ"ن"ا $الست%$ئ"ة •  
'لغاب"! •  
 سا' ت'مي 'ب%"نس"! •

#لج$#ئ! • شما' &ف$"ق"ا  
مص! •  
 ل"ب"ا •

غ"!#لم •  
جن$' "لس$#"! •  
 "لس$#"! •

ت#ن! •  
'لصح$'ء 'لغ$ب"ة •  

 
ب$تس$#نا • جن)' &ف$"ق"ا  

 ل$س!ت! •
نام"ب"ا •  
 جن)' &ف$"ق"ا •

س'&%$الن! •  
 

بن"! • غ$' &ف$"ق"ا  
ب!)ك&نافاس! •  
%ل!'& %ألخض! •  
ساح& %لعا! •  
غامب"ا •  
 غانا •

غ"ن"ا •  
غ$ن$ا ب$سا! •  
ل"ب"#"ا •  
مالي •  
م&%"تان"ا •  
 &لن#ج! •

ن"ج"#"ا •  
سان& %#ل#نا •  
'لسنغا! •  
%ل#"!س"! •  
 ت!غ! •

&نج#"ال • من,قة )لبح$ )لكا$#بي &م$#كا  
+نت)جا #با%ب#"! •  
%$#با •  
ج)' &لب#اما •  
ب&با#"! •  
ب$ن&+ $سان( )$ستات&$% $سابا •  
ج-& (لع+&(ء (لب&"%ان"ة •  
ج'& كا$ما! •  
ك#با •  
 ك!%$سا! •

'&م#ن#كا •  
جم-',$ة *ل)'م$ن$كا! •  
غ&%نا"! •  
ج"%$ل"! •  
%ا#تي •  
جاما#كا •  
ما%ت"ن"! •  
م)نتس$#"! •  
ب!$ت!$#ك! •  
 با&تل#مي سا! •

سان) ك"ت! %ن"ف"! •  
سان& ل$س"ا •  
)'لج(ء 'لف$نسي(سان& ما#ت!  •  
سان+ فنسن+ *(لج&"نا#"! •  
)'لج(ء 'ل&%لن"!(سان& ما#ت!  •  
ت*)ن)&'& !ت!باغ! •  
ج)& ت"&ك! "كا$ك"! •  
 ج,$ 'لع($'ء 'ألم$"ك"ة •

بل"! • ,م*(كا &ل$س"ى  
ك'ستا$#كا •  
 (لسلفا#"! •

غ'&ت$ماال •  
'ن%$#"! •  
 'لمكس"! •

ن'كا$!غ"! •  
بنما •  

 
ب%م#"! • *م("كا 'لشمال"ة  

 كن"! •
غ%$نالن! •  
 سان( ب$$' "م$ك$ل"! •

'ل0ال"ا- 'لمتح() 'ألم$"ك"ة •  
 

)أل&جنت"! • -م+"كا )لجن$ب"ة  
)*%لة متع**( )لق%م#ا!(ب%ل"ف"ا  •  
$لب%$#"! •  
تش#لي •  
 ك%ل%مب"ا •

$إلك"$#"! •  
)مالف$نا!(ج)' ف%كالن!  •  
غ"ن"ا )لف%نس"ة •  
غ#انا •  
 با%"غ#"! •

ب#"! •  
س&%$نا! •  
&#%#غ#"! •  
 )(لب'ل"فا#"ة((#)"ة فن$#"ال جم •

كا'&خستا! • &س% $س"ا $س"ا  
 ق&)غ&%ستا! •

)اج&كستا! •  
 ت)كمانستا! •

 ()'بكستا! •

%لص"! • ش&% $س"ا  
+(نغ ك(نغ& %لص"!  •  
 ماكا'& %لص"!  •

جم0.("ة ك.("ا 'ل,"مق(')"ة 'لشعب"ة •  
 &ل$ابا! •

منغ$ل"ا •  
جم'$#"ة ك$#"ا •  
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)فغانستا! • جن&% $س"ا  
بنغال#"! •  
 ب$تا! •

%ل#ن! •  
)'لجم*()"ة 'إلسالم"ة(! $#"! •  
 ج() 'لمال#"! •

ن$با! •  
باكستا! •  
 س&%النكا •

ب&+نا) '%& %لسال! • جن() ش&% $س"ا  
كمب$#"ا •  
'ن&%ن"س"ا •  
 جم/-("ة ال- 'ل,"مق(')"ة 'لشعب"ة •

مال"#"ا •  
م%انما! •  
'لفلب"! •  
 سنغاف#"! •

تا$الن! •  
ت"م)$ 'لش$ق"ة •  
 ف%تنا! •

&%م"ن"ا • غ&% $س"ا  
)'&ب$جا! •  
'لبح#"! •  
قب"! •  
ج%$ج"ا •  
 ع#"!"ل •

'س%$ئ"! •  
%أل#"! •  
&لك#"! •  
لبنا! •  
'أل/'ضي 'لفلس*)ن)ة 'لمحتلة •  
 سل'نة عما! •

ق"! •  
)لمملكة )لع*ب"ة )لسع$#"ة •  
'لجم*$#"ة 'لع#ب"ة 'لس$#"ة •  
ت$ك"ا •  
'إلما+'- 'لع+ب(ة 'لمتح"! •  
 %ل#م! •

*(س$ا 'لب$ضاء • ش$& %#$#با %#$#با  
بلغا#"ا •  
'لجم*()"ة 'لتش"ك"ة •  
 %لمج! •

ب%لن"! •  
جم*#()ة م#ل$#فا •  
ن"ا$#ما •  
 &التحا' &ل$#سي •

سل%فاك"ا •  
)'ك%$ن"ا •  

 

ج&% $الن! • شما& %#$#با  
ج)' &لقنا! •  
%ل&%نم"! •  
'ست$ن"ا •  
ج%" فا"! •  
فنلن"! •  
 ج%$ن"! •

'&سلن"! •  
!&%لن"! •  
ج'&%$ ما! •  
ج$#سي •  
التف"ا •  
ل"ت%$ن"ا •  
 'لن$#"ج •

سا"! •  
ج-) سفالبا)' &جا! ما"! •  
&لس#"! •  
&لمملكة &لمتح.- لب+)*ان)ا &لع#مى  •

 +'"*لن)' 'لشمال"ة

&لبان"ا • جن#& %#$#با  
&ن$#"! •  
&لب'سنة '&ل$#س! •  
ك&%$ت"ا •  
جب% $ا"! •  
 'ل%$نا! •

&لك%سي &ل%س#لي •  
%"$ال"ا •  
مال"ا •  
%لجب& %ألس"! •  
)لب%تغا! •  
 سا' ما$#ن! •

%لص"! •  
سل%ف"ن"ا •  
&سبان"ا •  
جم0&/"ة مق,&ن"ا (ل"&غ&سالف"ة  •

سابقا  
 

&لنمسا • *($(با 'لغ$ب"ة  
بلج#كا •  
 ف$نسا •

&لمان"ا •  
ل"ختنشتا"! •  
 ل#كسمب#"! •

م!ناك! •  
&%لن"! •  
 س%$س"! •

 ج()%' ن#%ف#ل! • ن%'&%لن"! • )ست%$ل"ا • !ست*!ل%ا 'ن%'&%لن"! '$ق"ان$س"ا
ف#جي • م"الن"#"ا  

 كال#"(ن#ا &لج"#"! •
باب*& غ#ن#ا &لج"#"! •  
 ج)' سل$ما! •

 فان!#ت! •

غ#"! • م"ك&%ن"#"ا  
ك%&%باتي •  
 ج&$ ما$شا! •

)*ال)ا& متح"!(م"ك&%ن"#"ا  •  
نا!"! •  
 ج*( ما("انا 'لشمال"ة •

باال! •  
•  

سام)' 'ألم$"ك"ة • ب&ل"ن"#"ا  
ج%$ ك"! •  
ب+ل"ن"*"ا )لف%نس"ة •  
 ن#"! •

ب#تك#"! •  
سام"! •  
ت!ك#ال! •  
 ت$نغا •

ت!فال! •  
 ج+* #(ل'& #ف#ت#نا •

 


