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 مقدمة وخلفیة  . 1
 

 لقد أوجز رواد المجتمع العدید من الفوائد الرئیسیة التي یمكن تحقیقھا من خالل النھج المبرمج للتوعیة العالمیة:
 بناء الوعي المحلي / اإلقلیمي وتجنید أعضاء مجتمع جدد؛ )1
 المرتبطین سابًقا؛ و ICANNاالنخراط بشكل أكثر فعالیة مع األعضاء الحالیین و/أو "إعادة تنشیط" أعضاء مجتمع  )2
 وأھدافھا للجمھور الجدید. ICANNتوصیل رسالة  )3

 
 :FY14فیما یلي عدة اقتباسات توضیحیة من طلبات وردت للمجتمع كجزء من عملیة المیزانیة 

 ).FY14-B09-02رقم  APRALOع جذب أفراد المجتمع الجدد والمتنوعین." (طلب "حفظ المجتمع القائم ودعمھ م
، وجذب أفراد المجتمع الجدد والمتنوعین، وزیادة المشاركة العامة في نموذج ICANN"تعزیز الثقة في إشراف 

 ).FY14-B08-02رقم  BCأصحاب المصلحة المتعددین، وتوسیع التعاقدات الدولیة." (طلب 
من قبل المنظمات واألفراد من المناطق الجغرافیة المستھدفة."  ICANNو IPC"لزیادة العضویة والمشاركة في 

 ).FY14-B07-03رقم  IPC(طلب 
بما في ذلك تطویر مواد التعلیم/التدریب، ودعم السفر عندما تشعر العالمیة التوعیة بأنھ سیكون  -"التوعیة الكاملة 

 الدائرة في المناسبات الخاصة بھم، والعضو الجدید."  من المفید أن یكون أعضاء
 ).FY14-A90-01رقم  ISPCPC(طلب 

في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي،  33"النتیجة المرجوة ھي أن یكون التمثیل في المتجول في جمیع البلدان الـ 
 ICANNلصالح  ICANN، والمشاركة في أعمال تطویر سیاسة ICANN At-Large والمشاركة في مجتمع

 ).FY14-B09-01رقم  LACRALO." (طلب LACRALOنیابة عن مستخدمي اإلنترنت الفردیین عبر 
 

وتنمیتھ، وتخصص  ICANNتقدیًرا إلمكانیة أن برنامج توعیة إقلیمیة مثل ھذا یمكن أن یسھم في استمرار نمو مجتمع 
 )FY14اإلقلیمي البرنامج التجریبي التواصل مع المجتمع ( الوضعموارد وموظفین والتي تم توجیھھا إلى  FY14میزانیة 

والذي سیشتمل على تنفیذ قوي و تقییم صارم للمساعدة في تحدید ما إذا كانت ھذه الوقائع الموضوعیة التوعیة الموارد تدعم 
 الدورات المالیة في المستقبل.
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 النتائج الرئیسیة . 2
 

 مخصصات السفر: )1
 التالیة: ICANN) رحالت إقلیمیة فردیة لھیاكل 5یتم تخصیص خمسة (

o At-Large RALO  :والتي تشتمل على ما یليAFRALO وAPRALO وEURALO وLACRALO 
 .NARALOو

o  دوائرGNSO1  والتي تشتمل على ما یلي: األعمال التجاریة والملكیة الفكریة وموفر خدمات اإلنترنت
 والمستخدمین غیر التجاریین والمخاوف التشغیلیة غیر ھادفة للربح.

أیام، لیلتین  ثالثةدوالر أمریكي بدل یومي ( 50: تشمل النقل (الدرجة السیاحیة)، والسكن، والتكالیف/النفقات الممولة )2
 یین).قیاس

لضمان االتساق والمحاسبیة السلیمة والقید وتتبع  ICANN: یتم حجز جمیع تذاكر السفر عبر دائرة السفر من الحجز )3
 ضد المیزانیة.

 
 إرشادات التشغیل . 3
 

فیما یتعلق بھذا البرنامج التجریبي لرحالت الموارد الفردیة ھي أحداث معینة ألغراض تنظیم حمالت التوعیة  ICANNنیة 
) خالل السنة المالیة 5اإلقلیمیة. ال یتم منح األموال أو تخصیصھا ألي ھیكل أو تنظیم، سوى الرحالت ذات العدد الثابت (

 لیة لمدة ھذا البرنامج التجریبي:. سیتم تطبیق المبادئ التوجیھیة التا2014 لعام
قد یتم حضور أي حدث توعیة مفرد من قبل عدة أشخاص، ولكن یعتبر كل واحد في رحلة الفردیة التي تتطلب طلب  )1

 الرحلة نموذج منفصل.
في حالة إبطال أو إلغاء رحلة معتمدة لسبب غیر متوقع أو استثنائي، یتم تخصیص رحلة بدیلة للمنظمة المتضررة  )2

 .FY14داخل 
أن تكون أي  ICANNقد ال یتم حجز للسفر بشكل فردي أو من خالل منظمي الحدث؛ وسیضمن قسم السفر بدائرة  )3

 نفقات مالیة ھي األمثل ألقصى حد ممكن.
بالنسبة لھذا البرنامج التجریبي، لن یكون من الممكن دعم نفقات رحلة "مجمعة" أو "مقسمة" أو أي إستراتیجیة  )4

جمیع الجھود  ICANNرحالت) المخصصة لمؤسسة. تقدر  5دد الرحالت الفردیة (بحد أخرى بھدف زیادة ع
المعقولة من جانب المشاركین لتقلیل النفقات، ولكن إلدارة ھذا المورد الجدید الفرید من نوعھ بشكل صحیح خالل 

 قب.ھذه المرحلة التجریبیة، یجب أن تعتمد كل رحلة على نفسھا، وسوف تتطلب ترخیص منفصل وتع
یجب أن تنشأ الرحالت وتنتھي في المنطقة نفسھا، وینبغي، كلما كان ذلك ممكًنا، أن یتخذھا شخص یعمل في ذلك  )5

 اإلقلیم أو قریب منھ.
، حیث یجب على المشاركین أن یعودوا ICANNلـ  2014یجب أن تكتمل جمیع الرحالت قبل نھایة السنة المالیة  )6

أو قبل ذلك. إذا استمر البرنامج في السنة التالیة، فلن یتم إقامة أي رحلة  2014یونیو  30إلى وجھتھم األصلیة في 
 تجریبیة مخصصة ولكن لم یتم تنفیذھا.

 

                                            
 .ICANNال ینطبق ھذا البرنامج على األطراف المتعاقدة لـ  1
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 كل بنیة / منظمة مسؤولة عن تعیین منسق واحد أو اثنین للبرنامج التجریبي الذي ستقع مسؤولیتھم علیھ:

 المناسب. ICANNة ومع نائب الرئیس اإلقلیمي لـ قم بتسھیل وإدارة الرحلة قبل الموافقات داخل المنظم •

على اإلنترنت (قید التطویر حالًیا) لمعالجتھ  Wiki Tripبمجرد الحصول على الموافقات، قم بإكمال استمارة طلب  •
 مشارك في السفر إلى الحدث/المؤتمر. كلالحقاً باسم 

حیث قد تمنع بعض الحاالت غیر المتوقعة الشخص تأكد من التعرف على المسافر البدیل لكل مشارك في ھذا الحدث  •
 2المحدد أصالً من حضور ھذا الحدث.

 
 (الموظفین) كما یلي: ICANNوسیكون دور مسؤولي برنامج لـ 

 تقدیم توجیھ وتفسیر للمجتمع بما یتفق مع مبادئ البرنامج؛ •

موضوعة والتفویض بشكل صحیح من قبل التأكد من أن جمیع التطبیقات تلبي المبادئ/المبادئ التوجیھیة/المعاییر ال •
 األطراف المنطبقة؛

(على سبیل المثال، االتصاالت واالجتماعات ودائرة السفر) حسب الحاجة  ICANNالتنسیق مع األقسام األخرى لـ  •
  لتحقیق أقصى قدر من فعالیة التوعیة؛

 رصد التنفیذ التجریبي للتأكد من اكتمالھ ودقتھ؛ •

 و/أو قادة المجتمعات المحلیة. ICANNبعھ وتقریره على النحو المطلوب من قبل إدارة إدارة حالة البرنامج وتت •
 

 المبادئ والمعاییر . 4
 

 :عملیة كفء وفعالة وفي الوقت المناسب )1
(قید التطویر حالًیا)، بما في ذلك  ICANN Wikiعملیة مبسطة وقالب الستكمال مقترحات الرحلة عبر مجتمع  •

لحق)، والجداول الزمنیة والمواعید النھائیة، لضمان التخطیط والموافقات على سیر العمل الموثق (انظر الم
 3الرحلة في الوقت المناسب

في ختام ھذا الحدث (مالحظة: یجب أن تركز التقییمات على  ICANN Wikiقالب الستكمال تقییم الرحلة عبر  •
  بما في ذلك إجراءات المتابعة المحددة). -من المشاركة  ICANNالفوائد التي تعود على المجتمع والمنطقة و

 (إجرائي وتقني... إلخ). ICANNالمساعدة المقدمة من مسؤولي برنامج  •
 المرونة؛ مع تعدیالت عملیة البرنامج المحتملة المحددة خالل السنة المالیة. •
 تنسیق كل طلب من طلبات الرحلة من خالل: •

o منظمة/ھیكل المشارك 
o  إستراتیجیات نائب الرئیس اإلقلیمي و/أو مھمةICANN 

 

                                            
 دون بدیل محددة، قد تحتاج إلى إلغاء إحدى الرحالت إذا كان المسافر األساسي ال یمكنھ الحضور. 2
ناسبة للطلبات حًدا أدنى نتیجة للتنسیق والتخطیط، والموافقات المطلوبة، ال یمكن أن یتم تكریم رحالت اللحظة األخیرة. سوف تتطلب معالجة الم 3

 لإلشعار مقدر بستة أسابیع قبل الحدث أو النشاط الذي ھو الھدف من اقتراح الرحلة.
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 لكل رحلة مقترحة: معاییر تقییم اقتراح الرحلة: )2
یجب الحصول على موافقة مسبقة من منظمة/ھیكل المشاركین، بما في ذلك التنسیق داخل المنطقة المطلوبة  •

 .ICANNتقدیم طلب الرحلة على اإلنترنت مع  قبلوجد)، وذلك  (إن
 الشاملة. ICANNھ/ھدفھ مع أي إستراتیجیة مشاركة إقلیمیة معمول بھا، إن وجدت، و/أو مھمة یتسق غرض •
 نتیجة مماثل.\آخر مقرر مع غرض ICANNلن تكون صورة مكررة من أي حدث  •
 لقد اتفق المشارك (المشاركین) في البرنامج المقترح على أحكام وشروط البرنامج التجریبي، بما في ذلك: •

o تیبات السفر فقط من قبل موظفي یتم إجراء ترICANN مبادئ  بما یتفق معICANN التوجیھیة للسفر 
 المنشورة، ومعني ھذا أنھ ال یجوز الحجز الذاتي لھذا البرنامج التجریبي.

o وكامل الجتماع ما بعد رحلة (تقییم الرحلة) في غضون ثالثة أسابیع من تاریخ العودة. اتفاق لتقدیم تقییم دقیقة 
 الشفافیة: )3

 وسوف تتاح المعلومات المتعلقة بتنظیم ھذا البرنامج وإدارتھ للجمھور بما في ذلك:
 مقدمي الطلبات: •

o  یمكن الوصول إلیھا عبرICANN Community Wiki. 
o  واألحداث والتواریخ واألغراض والنتائج المقترحة وآخرون.ویشمل المشاركین في البرنامج 

 عملیة الموافقة: •
o .تحدث داخلیاً داخل كل منظمة أو بنیة 
o  بالتنسیق مع نائب الرئیس اإلقلیمي للتطابق مع إستراتیجیات المشاركة اإلقلیمیة أو مھمة

ICANN .(إن وجد) الشاملة 
 تقییمات الرحلة: •

o  یمكن الوصول إلیھا عبرCommunity Wiki  أسابیع من السفر المكتمل. 3في غضون 
o  یتضمن التواریخ الفعلیة للسفر واألھداف/الغایات التي تم إنجازھا، والنتائج التي تحققت (كال منھا

 إستراتیجیة وتكتیكیة)، وآخرون.
 

 معاییر تقییم البرامج التجریبي . 5
 

 ستكون الموضحة لھذا البرنامج حاسمة في تحدید ما إذا كان ینبغي مواصلتھ. بعض العوامل المحتملة المطلوب تقییمھا ما یلي: 

 إلى أي مدى تمت تلبیة األھداف الفردیة للرحلة؟  •

 كما ھو موثق من قبل تقییمات الرحلة؟  -في استعراض النتائج المقترحة، إلى أي مدى تم إدراكھا  •

 إلى أي مدى ازدادت طلبات العضویة نتیجة لھذه الرحالت واألحداث؟  •

 إلى أي مدى عمل البرنامج سواء من حیث التزام المشاركین إلى المبادئ التوجیھیة وإدارة شؤون الموظفین؟  •

على مستوى الشركات  ICANNما مدى اإلحكام الذي كانت علیھ الرحالت/األحداث المرتبطة بإستراتیجیات  •
 ستوى اإلقلیمي؟ والم

) بالنسبة للفعالیة العامة للبرنامج بالمقارنة مع أغراضھ At-Largeو GNSOما ھو منظور رواد المجتمع ( •
 الشاملة األصلیة؟ 
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