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قد ف مالحظة: ستجدون تالیاً المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي. رغم أن التدوین النصي یتمیز بالدقة إلى حد كبیر،
لف میكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة لتحسین جودة النص وفھمھ. وُینَشر ھذا ال

 كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.

شكًرا. مرحًبا بكم جمیًعا. مرحباً بكم في ھذه الندوة عبر االنترنت. شكراً لك على مشاركتك.  دیفید أولیف:

نرحب بكم أوًال ونود اخباركم أننا سنقوم بعمل عرض تقدیمي لبرنامج السفر الدولي الذي تقدمھ 

 ICANN. أنا اسمي دیفید أولیف. نحن متواجدون ھنا مع لجنة السفر في ICANNلجنة السفر في 

 لتزویدكم بأھم التفاصیل حول برنامج السفر.

المجتمع في ھذا المجال. وقمنا بعمل دراسات  كما تعرفون، لقد كنا نعمل جاھدین لتحسین تجربة 

في ھذا المجال خالل األشھر الماضیة. ولدینا أخبار سعیدة نود  ICANNمسحیة لتحسین عمل 

. سیساعدنا التحول إلى مقدم خدمات السفر ICANNاخباركم بھا حول برنامج السفر الدولي من 

 ین بكل ما یحتاجونھ.الجدید من خالل عملیة التخطیط للسفریات ودعم المسافر

أن الھدف من ندوة الیوم أننا سنقوم بتقدیم تحدیث حول التغییرات التي قمنا بھا بما یخص رحالت  

السفر. ھذه المعلومات تساعدك بتحسین تجربتك وتجعلك جاھًزا للتفاعل مع مقدم خدمات السفر 

إبالغ جمیع أعضاء المجتمع . أتمنى أن تكون ھذه المعلومات مفیدة لكم وأن تقوموا بFCMالجدید 

 حول مقدم الخدمة الجدید ھذا.

سأقوم اآلن وأعطي الكلمة لتریستانا ویبستر والتي ستقوم بإخبارنا عن جدول أعمال الیوم وتعطینا  

الكافیة عن ندوة الیوم. وأكرر شكري الجزیل على المشاركة. واآلن الكلمة لك یا  المعلومات

 تریستانا ویبستر.

 

لبرنامج السفر التي تقوم  ICANNجزیل الشكر لك، دیفید. شكًرا لكم جمیًعا على حضوركم ندوة  یبستر:تریستانا و

سیتم ترجمة الندوة إلى جمیع اللغات وسیتم توفر التسجیل  بتحدیثھ. ICANNلجنة السفر من 

الصوتي لھا بعد االنتھاء منھا على صفحة لجنة السفر . وفي حال كان لدى المشاركین أیة 

استفسارات، یرجى أن یتم إرسالھا إلى البرید االلكتروني الخاص بلجنة السفر باإلضافة إلى 

 مشاركة األسئلة في الندوة ھذه. سیتم إرسال ھذه األسئلة إلى لجنة السفر.

ومن الیوم، سیتم نشر جمیع األجوبة على الصفحة االلكترونیة. جدول األعمال لھذا الیوم ھو:  

، وتفاصیل FCM: تقدیم تحدیث عن مقدم خدمة السفر، وتقدیم معلومات حول الھدف من االجتماع

. سنتحدث كذلك عن البوابة ونقوم بمناقشة األسئلة ICANN FCMبرنامج السفر المقدم من 

واألجوبة. واآلن، وكما تعلمون، فأن الھدف من ھذا االجتماع أن نعطي نظرة عامة على مقدم 

وتقدیم التفاصیل الكاملة  ICANNتفاصیل الكافیة عن برنامج سفر خدمة السفر الجدیدة وتقدیم ال
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المحلیة ومراجعة برنامج السفر والنسخة المؤقتة من البرنامج باإلضافة إلى  FCMعن مكاتب 

 اإلجابة عن األسئلة المناسبة. أعطي الكلمة لجوزیف دي جیسس والذي سیكون منسق دعم السفر.

 

ساء الخیر وفًقا لموقعكم في العالم. أنا اسمي جوزیف دي جیسس. وأعمل منسق صباح الخیر أو م جوزیف دي جیسس

. كما تعلمون، لقد قمنا بالتعاقد مع شركة لتنظیم الرحالت وكان الھدف ICANNدعم السفر في 

من ذلك إیجاد مقدم رحالت جید یسمح لنا بالتطور ویلبي متطلبات برنامج السفر الخاص بنا. لذا 

إلیجاد مقدم خدمات جید، على مستوى عالمي. وكان لدینا ثالث أھداف أساسیة قمنا ببحث كبیر 

 والتي ستكون خطوة جیدة للبدایة، وھي الخدمة المقدمة والتكالیف ومرونة التعامل.

یجب أن یتم تقدیم الخدمة بشكل ھادف، باإلضافة إلى اھتمام الشركة بتقدیم خدماتھا بأسعار جیدة  

فین من خالل تقدیم خیارات السفر وتقوم بإدارة طلباتنا المتعددة أو رحالت تسمح لنا بأن نكون شفا

ألنھا الشركة التي ستقوم  FCMالسفر الكثیرة مما سیقدم لنا الدعم المناسب، لذا قمنا باختیار 

باإلضافة إلى تقدیم خدمات حسب الطلب. ھذا  ICANNبتقدیم برنامج رحالت عالمي مناسب لـ 

 .FCM، لذا سأعطي الكلمة لسكوت ریدي، والذي سیخبرنا عن كل ما أستطیع قولھ

 

وأنا  FCMلتنفیذي شركة  ICANNمرحًبا بكم جمیًعا. شكًرا لك، جوزیف. سأقوم بتمثیل حساب  سكوت ریدي:

لكم. سأبدأ بتزویدكم بمعلومات حول  FCMسعید جًدا ألكون الیوم معكم وسأقوم بعرض خدمات 

FCMمكتب حول  500ملیار دوالر. ولدینا أكثر من  6مالھا إلى  . نحن شركة كبیرة یصل رأس

جزء من شبكة  FCMدولة. تعتبر  90موظف ونقوم بتقدیم خدماتنا في أكثر من  6.500العالم و 

. ونعد مجموعة كبیرة من مقدمي خدمات FCTGكبیرة من وكاالت السفر، والتي تسمى عائلة 

 أسماء الشركات في مجموعتنا. السفر على مستوى الشركات. تعرض لكم الشریحة

وتعرض الشریحة التالیة من ھم عمالؤنا حول العالم. وبالتأكید سترون أسماًءا [غیر مسموع]، 

[غیر مسموع]، والكثیر من الشركات العالمیة األخرى والتي تشترك بالعدید من المزایا مع 

ICANN كتنا بالعدید من الجوائز بما یخص حاجات السفر لدیھم في جمیع أنحاء العالم. فازت شر

وحتى اآلن، یمكنكم ھنا رؤیة الجوائز التي حصلنا علیھا. بما یخص مكان تواجدنا؟  2011منذ 

دولة. ولدینا فروع رئیسیة في المنطقة ومكاتب حول العالم.  92وكما قلت لكم، فإننا نتواجد في 

 للسفر. ICANNولدینا وجود عالمي ولدینا القدرة الكاملة لتلبیة حاجات برنامج 
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ستالحظون ھناك عرض كامل للمناطق المختلفة التي نقوم بتغطیتھا والتي تتضمن المناطق 

للسفر. أرید االشارة ھناك أننا نعمل في العدید من الدول ونتعامل  ICANNالموجودة في برنامج 

 عداد برنامجبلغات عدة واألوقات المختلفة حول العالم باإلضافة إلى اختالف الثقافات. وقمنا بإ

 مع تقدیمنا خدمات عالیة الجودة. ICANNمناسب للجنة السفر في 

ودعونا اآلن نتحدث عن برنامج السفر. قمنا بإنشاء برنامج السفر ھذا مع األخذ بعین االعتبار 

جمیع األھداف التي قمتم بطرحھا. أوًال، نموذج تقدیم الخدمة. والفكرة تتمثل في الحصول على 

عتماد علیھا، حیث نقوم بتقدیم الخدمة المناسبة لك والتركیز على سالمة وصحة خدمة یمكنك اال

وراحة المسافرین، وتوفیر خدمات تتماشى مع عمالءنا حول العالم. لھذا السبب، تتوفر مكاتبا في 

مختلف المناطق. الھدف الثاني ھو نظام التبلیغ والتقنیة المستخدمة. لقد قمنا بإعداد منصة تقنیة 

لنا بمراقبة المسافرین في جمیع أنحاء العالم. حیث یمكنك متابعة جمیع تفاصیل الركاب في  تسمع

 أي مكان في العالم من خالل ھذه المنصة بغض النظر عن المكتب الذي تم الحجز من خاللھ.

نقوم بتقدیم الحلول المختلفة للسفر، لذا نقوم بتزویدك بطرق یمكنك من أخیًرا، لدینا عرض ثمین. 

خاللھا توفیر األموال، والحصول على أفضل عروض حول العالم. نقوم بإتباع السیاسات 

 واإلرشادات الخاصة بالسفر. ھذه ستكون أھدافنا. تفضل، جوزیف.

 

 6حسًنا، لدینا عدد من المقاییس التي یجب أخذھا بعین االعتبار لتقدیم الخدمات. وھنا یوجد لدینا  جوزیف دي جیسس:

نقاط مفصلة ستساعدنا في عملیة الحجز. یمكن للمسافرین الوصول إلى بوابة إلكترونیة مركزیة 

كذلك  كتقوم الشركة بتقدیمھا حیث یمكنك تعبئة ملفك واختیار تفصیالت السفر الخاصة بك. یمكن

تقوم  FCMاالتصال بوكیل السفر عبر الھاتف من خالل بوابة شركتك. واألھم من ذلك أن شركة 

 بتقدیم العدید من الخیارات بما یخص االختالف في الوقت واللغة.

 

شكًرا جزیالً لك، جوزیف. واآلن، سأقوم بتقدیم نظرة عامة عن أفرقة الشركة المحلیة. أوًال، نرى  سكوت [ریدي]:

في إیرلندا. حیث ستقوم ھذه العملیات بتغطیة السوق الغربي. ستكون  FCMاك إدارة عملیات ھن

من یوم االثنین وحتى الجمعة بالتوقیت المحلي. سیتم استخدام  5:30إلى  9:00ساعات العمل من 

 االلغات التالیة في ھذا المكتب: االنجلیزي واالیطالي والبولندي واأللماني والمصري والعربي إذ

بكل ما یخص  ICANNتطلب األمر. لدینا العدید من متحدثي اللغات المختلفة لتلبیة حاجات 

 اللغة.
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لدینا مكتب أیًضا في دبي، حیث ساعات العمل فیھ مختلفة نوًعا ما، بسبب النشاطات المختلفة في  

 في 5:30وحتى  8:30المدینة، حیث تكون أیام العمل من السبت وحتى الخمیس من الساعة 

التوقیت المحلي، حیث سیتم استخدام كل من اللغة العربي واالنجلیزیة في المكتب. ولدینا كذلك 

مركز إلدارة العملیات في المكسیك، مدینة المكسیك. حیث تكون أیام العمل من االثنین وحتى 

في التوقیت المحلي، حیث سیتم استخدام كل من  6:30ص وحتى  08:00الجمعة من الساعة 

 السبانیة واالنجلیزیة في المكتب.اللغة ا

وھنا یظھر لكم في مكتب سنغافورة. حیث تكون أیام العمل من االثنین وحتى الجمعة من الساعة  

في التوقیت المحلي، حیث سیتم استخدام كل من اللغة االنجلیزیة في  6:00ص وحتى  09:00

ص  09:00لجمعة من الساعة المكتب. ولدینا مكتب في اسطنبول أیام عملھ من االثنین وحتى ا

في التوقیت المحلي، حیث سیتم استخدام كل من اللغة االنجلیزیة والتركیة والتي ھي  6:00وحتى 

. أما في الوالیات المتحدة تكون أیام العمل من االثنین وحتى ICANNموجودة في لجنة السفر في 

سیتم استخدام كل من في التوقیت المحلي، حیث  6:00ص وحتى  07:00الجمعة من الساعة 

 اللغة االنجلیزیة في المكتب. 

لتطویر إرشادات السفر  ICANNودعونا اآلن نتحدث عن برنامج السفر. بالنسبة بما قمنا بھ مع 

التسجیل  ACأو  SO. سیكون على الجمیع سواًء في ICANNوالسیاسات الخاصة بلجنة سفر 

سیتم إدارتھا بشكل مباشر من خالل لجنة السفر،  أو الحجز في الدرجة السیاحیة. وبعد القیام بذلك،

 حیث سیتمكن الجمیع من الوصول إلى ھذا العرض التقدیمي بعد الندوة.

ما ھي عملیة الحجز؟ سیتم القیام بالعملیة التالیة بعد التأكید على سفرك. سیصلك برید الكتروني 

وابة تطیع حینھا الدخول إلى بللترحیب بك في لجنة السفر حیث سیسمح لك ببدء عملیة الحجز. تس

FCM  .وإنشاء أو تحدیث ملفك الخاص بك. سیطلب منك تقدیم أكبر عدد من المعلومات الالزمة

سیتم إرسال طلب السفر ھذا ونسخة عنھ إلى لجنة السفر وسیتم التنسیق مع المكتب المحلي في 

ن لدینا نظام ضبط الجودة دولتك لوضع اللمسات األخیرة على الخیارات المتاحة. بعد ذلك، سیكو

میع وتوفر ج لجمیع بطاقات الرحالت الصادرة والتي ستضمن الدقة وتلبیة جمیع متطلبات الحجز

الخدمات الموجودة في العرض. بعد ذلك سیتم إرسال تفاصیل مسار الرحلة والفاتورة إلى الشخص 

 المسافر وإلى لجنة السفر.

حال أراد المسافر تغییر حجزه أو التعدیل علیھ، ولكن  نقوم بتقدیم الخدمة على مدار الساعة في

یرجى العلم أن جمیع التكالیف الناجمة عن ھذا التغییر ستتحملھا أنت في حال تم فعًال دفع ثمن 

 FCMتذكرة السفر. أما فیما یخص التأشیرات، في حال كنت تحتاج إلى تأشیر للسفر، ستقوم 
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وستقوم كذلك بتأكید حجز الفندق.  ICANNللجنة السفر في  بتوفیر وثائق السفر المطلوبة للتأشیرة

بالقیام بعمل التأشیرة، ولن تقوم بإصدار تذكرة السفر حتى صدور التأشیرة.  FCMلن تقوم 

ویرجى العلم أنھ من المھم إدخال جمیع المعلومات الموجودة في جواز السفر والتأشیرة في بوابة 

FCM ن المعلومات عن إصدار التأشیرة، یمكنك الضغط على لتحدیث ملفك الشخصي. وللمزید م

 الرابط الموجود في األسفل.

وثائق السفر. ھذا ما ستراه عند البدء بعملیة الحجز، حیث سترى معلومات السفر ومسار الرحلة 

التي سترسل لك عبر البرید االلكتروني. سیتم إرسال جمیع بیانات السفر عبر البرید اإللكتروني 

یتم إرفاقھ. وھذا ھو ما سیتم عملھ. قد یكون  PDFلك الحصول علیھا من خالل ملف ویمكنك كذ

ھناك بعض االختالفات بین المناطق المختلفة أو من سوق آلخر، ولكن ھذا ما ستراه عن التأكید 

 على حجز تذكرة السفر الخاصة بك.

اك العدید من الطرق لذا، دعونا نتحدث عن الطریقة التي یمكنك من خالل شراء تذكرة سفر. ھن

التي یمكنك من خاللھا القیام بذلك، حیث قمنا بتنفیذ إستراتیجیة لنتأكد من حصولك على أفضل 

، لذا یمكن للعمالء الحجز بالطریقة العادیة. وبعد ذلك لدینا IATAالخیارات. قمنا بإعتماد معیار 

تم التفاوض معھا. صالت ببعض شركات الطیران التي  ICANNخیار التفاوض للعمیل. لدى 

بمناقشتھا. یتعلق األمر بالخدمات الدولیة والتي  FCMمن ثم سیكون لدینا المعدالت التي قامت 

یتوفر لدینا كذلك الحجز  توفر خصم كبیر. وبعد ذلك لدینا خیار المكشطات عبر اإلنترنت.

 اإلبداعي، حیث یمكنك البحث بین خطوط الطیران المختلفة عن أفضل سعر.

 FCMا كذلك خیار تفاوض مركز الطیران والذي یعمل لشركات الطیران. وأخیًرا، شبكة ولدین

وفي ھذه الحال، فأننا نقوم بالعمل من دول مختلفة، ولدینا القدرة للوصول إلى المخزون  العالمیة.

في عدة دولة وفي بعض األحیان الحصول على التذاكر بأرخص األسعار مما سیوفر لعمالئنا 

  فضل.أسعاًرا أ

. والذي GDSواآلن سأخبركم بعض الشيء عن النظام الذي نستخدمھ. لقد قمت بذكر اختصار 

یشیر إلى نظام التوزیع العالمي. حیث یتوفر في كل دولة نظام لجمیع نقاط البیع، یھدف لعرض 

على سبیل المثال، إذا أردت أن تحجز تذكرة وأنت في الوالیات المتحدة، نقوم باستخدام نظام 

". ُیعنى ھذا النظام بالقدرة على أن تقوم بالحجز من الوالیات المتحدة والسفر Sabreیدعى "

" أو تقوم بالحجز من Galileoبعدھا، وعلى سبیل المثال، ففي سنغافورة حیث نستخدم نظام "

مكان معین وتستخدم نظام آخر. ھناك العدید من البرامج حول العالم. وھناك العدید من نقاط 

ل كذلك تظھر الطرق المختلفة أو بنیة العمل المختلفة، ولكن األھم ھو في حال قیام شخص التحو
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بالحجز بمكتب معین، یمكنك القیام بأي تعدیل على ھذا الحجز من مكتب آخر حیث تتوفر على 

 مدار الساعة.

في  ICANNواآلن، دعونا نتحدث عن واجب الرعایة. ھذا یعني أننا سنعتني بجمیع مسافرین 

ألن سیتم  FCMحال حصول أیة حاالت طارئة. من المھم جًدا أن یتم تحدید الرحالت عن طریق 

متابعة تلك الرحالت من خالل برنامج مراقبة أو برنامج تتبع. لذلك، في حال وجود أي مخاطر 

في دولة معینة، قمنا بتنفیذ خدمة لخدمات الطوارئ تقوم بإبالغك أو في حال وجودك في دولة قد 

رض فیھا للمخاطر، یمكننا إشعارك في األمر وأخذ الموضوع بعین االعتبار. یجب أن تتم تتع

 لنتمكن من تشغیل نظام حاالت الطوارئ. FCMجمیع عملیات الحجز من خالل 

حیث سنقوم بالتالي، سأعطیكم عرًضا على الموضوع. ال أعلم، ھل یمكنك تشغیل الشاشة یا 

بشكل كامل؟  FCMتأكید من الجمیع أنكم ترون صفحة تریستانا. ھل أستطیع الحصول على 

. سیتمكن الجمیع من الوصول إلى ھذا الموقع FCMممتاز. سأقوم بشرح سریع عن بوابة 

االلكتروني. ھذه أداة إدارة الملف. ھذا یعني أن جمیع معلومات السفر المذكورة ھنا سیتم استخدامھا 

ا لمعلوماتك ومتطلباتك باإلضافة إلى العدید من األمور من قبل وكالة السفر لتقوم بعملیة الحجز وفقً 

 األخرى. 

وللبدء، ھذه الصفحة الرئیسیة. إذا كنت على سبیل المثال، ترید معرفة مكتب الحجز المحلي، 

یمكنك النقر على ھذا المكان لتتمكن من االطالع على المعلومات والعنوان ورقم الھاتف وساعات 

لم تعرف مع من تتعامل، ستتوفر لدیك أسماء األشخاص الذین یمكنھم  العمل لذلك المكتب. وإذا

تقدیم المساعدة لك. إذا كنت بحاجة للمساعدة خارج أوقات الدوام، یمكنك النقر ھنا واالطالع على 

 المعلومات الضروریة لالتصال بالشخص المناسب. یتوفر لدینا طاقم للمساعدة.

ر. إذا كنت تسافر إلى دولة یوجد فیھا مخاطر، ھناك صفحة یجب علیك أخذ التالي في عین االعتبا

داخل البوابة، سأقوم بتقدیم مثال سریًعا. على سبیل المثال، إذا كنت ترید المزید من المعلومات، 

یمكنك كتابة اسم البلد، حیث سترى ما نوعیة الخطر في تلك الدولة والحصول على معلومات 

عن البلد والصراع القائم. ھذه المعلومات مھمة جًدا إذا كنت  دقیقة مثل معلومات عامة ومعلومات

 تسافر إلى دولة یتواجد فیھا مخاطر.

واآلن، أرید التركیز على الملف الشخصي. لنذھب إلى تبویب الملف الشخصي، حیث ستقوم 

بإدخال معلوماتك الشخصیة. ھذه المعلومات األساسیة. على سبیل المثال، یمكنك أن ترى األسم 

ألول واسم العائلة. یجب كتابة ھذه األسماء كما ھي مكتوبة في جواز السفر. المفضالت. تطلب ا
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منك المفضالت لتحسین تجربة سفر، فعلى سبیل المثال، قد تشیر إلى ما تفضل أكثر أن تجلس 

عن الشباك أو قریب من الممر. إذا كنت ترید ذلك، یمكنك النقر على المثال. أفضل الممر. سیسمح 

نا ذلك بتضییق البحث عن حجز التذكرة. یمكنك إضافة ما تفضلھ بما یخص الطعام ومكان ل

الجلوس. ھذه ھي جمیع المفضالت التي تخص رحلة الطیران. وبعد ذلك لدینا تبویب معلومات 

االتصال. إذا كنت ترید أن یحصل شخص آخر على الفاتورة ومعلومات مسار الرحلة، یمكنك 

ن رئیسك في العمل أو عضو في الفریق. أھم شيء التأكد من وصول ھذه إضافتھ ھنا. قد یكو

 المعلومات إلیك وإلى األشخاص الذي ترید حصولھم علیھا. یرجى أیًضا كتابة رقم ھاتفك،

ورقم عضویتك. وفي حال كان أحدكم مشترك في أحد برامج المسافرون الدائمون في أي شركة 

مكنكم من ھنا إدخال تلك المعلومات. على سبیل المثال، یمكنك طیران، أعلم أنكم تسافرون كثیًرا. ی

إضافة رقم عضویتك حیث سیعرف الوضع، [غیر مسموع] التي لدیك، حیث عندما تقوم بالحجز 

 یتم حساب األمیال.

جواز السفر والتأشیرات. ھذا األمر مھم جًدا. حیث نقوم أخذ ذلك بعین االعتبار مع لجنة السفر 

ن ھناك عدد كبیر من المسافرین، لذا من المھم جًدا االھتمام بقضیة جوازات السفر ألننا الحظنا أ

والتأشیرات. حیث تطلب التأشیرات عند السفر لبلدان معینة بغض النظر عن الجنسیة التي لدى 

أي من المسافرین. یرجى األخذ بعین االعتبار أنھ یجب تحدیث المعلومات الموجودة على 

 السفر ألن ذلك مھم جًدا عن القیام بالحجز. التأشیرات وجوازات

واآلن أرید التركیز على ھذا. سأرجع إلى الصفحة الرئیسیة. ففي حال كان لدیك طلب بخصوص 

السفر، كما قلت سابًقا، فنحن نرحب بك في أي وقت لطرح جمیع استفساراتك. یمكنك إرسال 

ر الطلب ھنا. یمكنك تحدید ما الذي رسالة الكترونیة لمكتبك المحلي أو تعبئة طلب سفر. یتوف

تبحث عنھ أو ما ھو طلبك. یمكنك على سبیل المثال، وضع اسم الشخص الذي سیسافر أو یمكنك 

أیًضا في ھذا الطلب، تزویدنا بتفاصیل ھذه الرحلة أو كتابة أي تعلیق. ھذه طریقة أسھل لوصول 

أدخل بتفاصیل الموقع اإللكتروني مالحظاتك إلى وكالة الطیران. ھذا كل شيء بالنسبة لي. لن 

ألنھا واضحة جًدا وبسیط. أرید أن أتأكد فقط أن الجمیع مرتاحین بطریقة عمل ھذه البوابة 

والصفحة الرئیسیة وفھم أھمیة تعبئة ھذه المعلومات على البوابة وتحدیث معلومات التأشیرات 

 وجواز السفر.

 تقدیمي.سأعطي الكلمة اآلن لتریستانا لمتابعة العرض ال

 



 AR  2016مایو  17 - 1جلسة اإلعالن من برنامج تقدیم السفر  - ICANNلجنة السفر في 

 

 8من  8صفحة 

 

شكًرا لك. شكرا جزیال لك لتقدیم العرض التقدیمي لھذه البوابة. یرجى العلم من الجمیع أن ھذه  تریستانا ویبستر:

الشرائح سیتم ترجمتھا ونشرھا على الموقع االلكتروني لیطلع علیھا الجمیع. حسًنا، سأكمل الحدیث 

أخبركم سكوت أنكم ستحصلون على رسالة ترحیبیة باإلضافة إلى جمیع مع ھذه الشریحة. 

المعلومات الضروریة لبدء عملیة التسجیل في البوابة. بشكل سریع، سأنتقل إلى الشریحة التالیة. 

 فأرجو التحلي بالصبر معي.

سنناقش الخطوات التالیة. سیصلك برید الكتروني مع رابط یخص صفحة الدخول في بوابة  

FCM لیتمكن الجمیع من استخدام نفس الصفحة. یرجى تحدیث ملفاتكم الشخصیة في حال لم ،

تقوموا بذلك بعد واألخذ بعین االعتبار أن جمیع معلومات السفر باإلضافة إلى التفاصیل ومفضالت 

السفر یجب أن یتم تحمیلھا في البوابة. سیتم نشر المواد التدریبیة في قسم مساعدة المسافر في 

 بعد االنتھاء من الندوة. وبالطبع سیتم نشر التسجیل الصوتي للندوة وتدوینھا. wikiمع مجت

أن الھدف من الندوة لتزویدك بأحدث المعلومات حول الشركة التي ستقدم خدمات السفر  

، باإلضافة FCMو  ICANN. لقد قمنا بمراجعة تفاصیل برنامج السفر الخاص بـICANNلـ

وتحدثنا كذلك عن برنامج الرحالت، وقمنا بمراجعة الموقع المؤقت لبوابة إلى المكاتب المحلیة. 

الرحالت عبر االنترنت. واآلن أصبحتم تعلمون كیف سیكون شكل ھذه البوابة عند الدخول إلیھا، 

وناقشنا كذلك الخطوات التالیة. وكما قلت في بدایة االجتماع، نود أن تقوموا بإرسال استفساراتكم 

وة. وسنقوم نحن بإرسال وثیقة كاملة بھذه األسئلة، لیتم نشرھا مع األجوبة على حول ھذه الند

قسمة "األسئلة واألجوبة" في موقع المجتمع اإللكتروني في قسم الرحالت. وفي حال كان لدیكم 

أیة استفسارات یخص أي موضوع آخر، یرجى مراسلتنا على الموقع االلكتروني 

constituency-travel@icann.org .نرحب بجمیع ھذه األسئلة وسنقوم باإلجابة علیھا 

ونود أن نذكركم أننا سنقوم بتدوین جمیع ھذه األسئلة في وثیقة تضم جمیع األسئلة المتعلقة بمقدم خدمات  

. من ثم نقوم بنشرھا على موقع المجتمع في قسم مساعدة المسافر. شكًرا  ICANNالسفر الجدید لـ

 مشاركة في الندوة. ونتطلع إلى العمل معكم في المستقبل. شكًرا جزیالً لكم.لكم جمیًعا على وقتكم وال

 

 شكراً جزیالً على مشاركتك. دیفید أولیف:

 

 [نھایة النص المدون]


