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ان  ي  ALACب
 ICANNحول إرشادات دعم السفر لمتطوعي 

 

وأينما وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceتتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب 
لي، اختالف في المعنى أو ما يوهم أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األص

   .هو السائد فسيكون النص األصلي

 2 من 1 صفحة

 
 مقدمة

 ICANNمن جانب طاقم عمل 

 

اللجنة بيرج نائب رئيس من جانب آالن جرين ICANNتم عمل مسودة البيان المرفق حول إرشادات دعم السفر لمتطوعي 
 .ALACوآدم بيك عضو ) ALAC(االستشارية العامة 

 

 .ALACوقادة المنظمات العامة اإلقليمية ومجالس  ALACللمراجعة ألعضاء  م آالن مسودة المستندقّد، مايو 13في 

على  ALACبيان  علىأيام  5متد لفترة يمن الطاقم بدء تصويت عبر اإلنترنت  ALACمايو، طلب رئيس  14في 
 . )CCT(التنسيق وفريق عمل  GNSOاتصاالت 

 
يمكنك مراجعة النتيجة بشكل منفصل . 14-0للبيان بنسبة تصويت  ALACإلى توقيع  ىمايو وأد 19التصويت في  ىنتها

 :على موقع
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw  

 
 .ALACنيابة عن  ICANN تم تقديم البيان إلى آيفين ويلسون رئيس المجال المالي بـ مايو 21ي ف

 
 ]نهاية المقدمة[

 

 

 

 

 

 

http://archive.atlarge.icann.org/lurker/message/20100513.052700.06a5acf5.en.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw


  2من  2صفحة 

 ICANNحول إرشادات دعم السفر لمتطوعي  ALACبيان 
 

إلى جانب التعقل  ICANNالجتماعات  RALOوسفر قيادة  ALAC المستمر لـ ICANNتمويل  ALACتقدر 
 .ا التمويل الجتماعات اإلقليمية األخرىوالتحفظ في هذ

 
. مزيد من التمويل لالجتماعات اإلقليميةيتطلب ال ALSأعضاء و RALOs االشتراك الكامل لـأن وال نزال نعتقد ب

وبالمثل فإننا سوف نحدد هذه . الالحقة ALACويعتبر هذا االشتراك واحدا من المشكالت الرئيسية المرفوعة من مراجعة 
 .العادي والميزانية العملية ICANNخالل تخطيط  الحاجة من

 
وفي صالح . باستثناء المجلس ICANNتوفر اإلرشادات معلومات حول سياسات السفر ودعم آافة أعضاء مجتمع 

تكلفة الطيران : التماسك والشفافية يجب ذآر تفاصيل سفر أعضاء المجلس بالطريقة ذاتها لألعضاء المتطوعين اآلخرين
إضافة إلى المعلومات حول . السفرالنوع من طبق على هذا نإلى جانب معلومات حول السياسات التي ت والتجهيزات

النفقات في حضور االجتماعات السنوية الثالث والنفقات المستحدثة الجتماعات المجلس وأي حاالت سفر يتم تنفيذها من 
 .ث يجب توفير آل ذلكحي ICANNمع الدفع لها من جانب  ICANN مواضيعأعضاء المجلس حول 

 
في الحفاظ على تكاليف السفر اإلجمالية على أقل قدر ممكن مع جعل عملية ترتيب السفر  ICANNونحن نؤمن برغبة 

لعدد آبير من المتطوعين عملية فعالة ويمكن إدارتها ومع ذلك فبعد مراجعة أجرة المسافرين لالجتماعات األخيرة ومن 
 ICANNل خبراتنا الشخصية في محاولة اقتراح حجز تذاآر أقل سعرا من تلك التي يحجزها وآيل خال

(BCD Travel) ونوصي. فإننا الحظنا أن البرنامج غير آافي آما يجب أن يكون ICANN تكاليف وافية للمراجعة ب
 .آخرينمن وآالء  عروضالحصول على بعملية حتى تاريخه والبدء 

 
فإننا نسعد للسماح لكافة الحاضرين العوام بحضور  ICANN رشادات الخاصة الجتماع بروآسل لـوفيما يتعلق باإل

ونحن نتطلع إلى توفير المرونة ذاتها فيما . بالكامل ولم يعد من المطلوب المغادرة قبل نهاية االجتماع ICANNاجتماع 
الذين ليس باستطاعتهم الحصول على قسط ضرين ذاتها لعدد من الحا حريةيتعلق بحاالت الوصول حيث ال يتم توفير ال

االحتياجات  لبيةعملية حجز السفر الجوي تماما لت تحسينآما نتطلع آذلك إلى العمل على . آافي من النوم قبل االجتماعات
 .والحاضرين على السواء ICANNبشكل آامل لكل من 

 
اء عدد من التحسينات ونحن نأمل بأن استمرار حول مشكالت السفر ساهم في إجر ICANNفتح حوار آامل ومفتوح مع 

الحوار سيؤدي إلى مزيد من الفوائد التي تسمح للمجتمع العام بأن يقوم بشكل أفضل بتنفيذ تعديل على إعادة تقديم 
 .ICANNاالحتياجات الخاصة بمستخدمي اإلنترنت لعمليات أصحاب المصلحة المتعددين داخل 
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