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 مقدمة 1
 2008 يوليو 1 في تبدأ التي المالية للسنة - )FY09( 2009 المالية للسنة هذه حةالمُقترَ والميزانية التشغيل خطة تتضمن
 :2009 يونيو 30 في وتنتهي

 
 )ICANN( المُخصصة واألسماء ملألرقا اإلنترنت بشركة الخاصة والميزانية التشغيل خطة وضع لعملية وصفًا •
 تحقيقها بهدف ICANN وضعتها التي الرئيسية النتائج ووصف السنوية التشغيل لخطة البارزة السمات •
  .2009 يونيو 30 في تنتهي التي المالية للسنة اإلنفاق وخطة اتاإليراد توقعات شرح ذلك في بما السنوية الميزانية •

، ICANNومساهماته والمناقشات مع اللجنة المالية لمجلس إدارة  ICANNتعليقات مجتمع  وبعد العرض للتعليق العام، وتقديم
  .2008يونيو  26بتبني الميزانية في باريس في  ICANNمن المتوقع قيام مجلس إدارة 

 والميزانية التشغيل خطة ملخص 2

ة إليها في خطة التشغيل والميزانية للسنة ، فإن خطة العمل التي تمت الدعوICANNلـ  االستراتيجيةكما تنص عليه الخطة 
لـ  االستراتيجيةيمكن العثور على الخطة ( .ICANNإحدى أكثر التعهدات طموحًا وتحديًا في تاريخ ) بالضرورة(هي  2009المالية 

ICANN على الموقع.plan/-http://www.icann.org/strategic ( 

 :تخطيطها تم التي وأنشطتها ICANN لنتائج البارزة السمات تتضمن المالية، السنة هذه في
 
 تشغيله ثم الجديدة) gTLD( العامة TLD برنامج إكمال •
 "السريع التتبع" IDN عملية في تحقيقه يتم الذي التقدم على بناءً األعلى المستوى على) ccIDN( البلد لرمز IDNs تقديم •
 وتدريب ICANN لـ الداخلي األمان وتحسينات DNSSEC استعداد ونتائج مُوثَّق أمان أعمال جدول وضع من ءكجز •

 والتهدئة الكوارث مواجهة خطط على المعنيين البلد رمز مُشغلي
 IPv6 وتبني IPv4 باستهالك المتعلقة القضايا إثارة في واالستمرار NROو RIRs مع العمل •
 النطاق مسجّل حماية بهدف وتحسينها عاقديالت التوافق قدرة تنمية •
 الكارثة وتجاوز االستجابة وزمن اآللي والتشغيل الخدمة توفر لتحسين وموظفيها IANA خدمات تخصيص •
 وتوسيع المصلحة صاحب سفر دعم وزيادة GNSO تحسينات تنفيذ خالل من المتعددين المصالح أصحاب نموذج تعزيز •

 الترجمة برامج
 

. 2008 فبراير في دلهي نيو في تقديمه تم الذي المبدئي الميزانية عمل إطار بمراجعة ICANN إدارة مجلسو المجتمع وقام
 المالية اللجنة مع بالعمل قاموا كما المنشورة، التعليقات وتلقوا والخطة، بالميزانية تتعلق مشاورات بعقد الموظفون وقام

 ةوالميزاني التشغيل خطة مسودة نشر يتم .2009 المالية للسنة يزانيةوالم التشغيل خطة مسودة لتطوير ICANN إدارة لمجلس
 ).BFC( اإلدارة لمجلس المالية اللجنة من بدعم المجتمع لمراجعة 2009 المالية للسنة هذه

   
 ألول جتمعللم المبدئي العمل إطار تقديم منذ والميزانية التشغيل خطة في الدقيقين والعمل التفكير من كبير قدر دمج تم ولقد
 من يقرب بما رتُقدَّ إيرادات الميزانية مسودة تقترح بإيجاز، .ثابتين والموضوعات الكلي النطاق ظل بينما ،2008 فبراير في مرة

 مع دوالر مليون 58.5 بـ ريُقدَّ) الطارئة واألحداث والرواتب القيمة انخفاضات ذلك في بما( نفقات إجماليو دوالر مليون 60.7
 في اانخفاضً حقيقةً هذا يمثل دلهي، نيو في تقديمه تم بما مقارنةًو .دوالر مليون 2.2 من يقرب بما االحتياطي يف المساهمة
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 ميزانية زيادة المُقرر من ،2008 المالية بالسنة وبالمقارنة .دوالر مليون 51.8 إلى دوالر مليون 54.1 من التشغيل نفقات
 المُقرر ومن %).37 بزيادة( دوالر مليون 58.5 إلى دوالر مليون 42.6 من -ارئةالط األحداث ذلك في بما– النفقات إجمالي

 مليون 51.8 إلى دوالر مليون 39.8 من) المعدوم والدين القيمة وانخفاضات الطارئة األحداث باستثناء( التشغيل نفقات زيادة
  %).30 بزيادة أو( دوالر

  
 GNSO اقترحته كما–) AGP( اإلضافية السماح لفترة بالنسبة جديدًا اتجاهًا مثلتُ اإليرادات توقعات أن بالمالحظة الجدير ومن

 بمثابة ذلك وكان .ICANN لـ بالنسبة اإليرادات نمو وتباطؤ فعال بشكل االختبار من التخلص على يعمل مما -األوسع والمجتمع
  .الميزانية في المُقدَّرة اإليرادات في وسيط

 

 النفقات ميزانية تزايد إلى أدت التي الرئيسية المبادرات

 
 
 gTLD برامج وخاصةً ،2009 المالية السنة في النفقات تزايد إلى أدت التي الرئيسية المبادرات السابق البياني الرسم يوضح 

 دوالر مليون 4.8 إلى تصل بزيادة دوالر مليون 8.6 من يقرب ما معًا البرنامجين لهذين الكاملة التكلفة وتصل .IDNو الجديدة
 في بما للمجتمع، أهمية ذات أنها على تحديدها تم أخرى مجاالت في كبيرة زيادات أيضًا توجد كما. 2008 المالية السنةب مقارنةً

 كما .أخرى وبرامج IANA تدعم التي المضافة التحتية والبنية IANA وتحسينات DNS وأمان التعاقدي التوافق مبادرات ذلك
 مليون 1 من يقرب ما إلى مجتمعة المبالغ هذه تصل حيث المجتمع سفر ودعم العامة بالقمة خاصة لغمبا الميزانية هذه تتضمن

 مجموعة تكلفة تصل المختلفة، البرامج في أخرى وانخفاضات زيادات وجود من الرغم وعلى .إضافية نفقات شكل في دوالر
 أن المُقرر ومن .الكلية الميزانية في النمو حجم توضح أنها كما ،إضافي تمويل شكل في دوالر مليون 9.8 إلى هذه البرامج

 gTLD في الهائلة اإلضافية الستثماراتا باستثناء دوالر مليون 10 وهو المُقترح المبلغ إلى االحتياطي في المساهمة نسبة تصل
  .خاصة أخرى وبرامج الجديدة
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 في األهمية ذات للعناصر دعمًا تتضمن ال أنها كما .الجديدة gTLD ببرنامج ةخاص نفقات أو إيرادات على الميزانية هذه تنص وال

 السنة في والحقًا .البرنامج تشغيل بدء من ICANN فيها تتمكن التي المرحلة إلى للوصول الموظفين واستخدام التنفيذ إكمال
 gTLD ونفقات إيرادات حجم ولح التأكُّد فيه يتزايد الذي الوقت في منفصلة ميزانية بتقديم الموظفون سيقوم ،2009 المالية

 .يومًا 90 من يقرب بما البرنامج تشغيل بدء قبل ذلك يحدث أن المتوقع من حيث ووقتها، الجديدة
  

حيث إن هذه الزيادة هي نتيجة لبرنامج عمل طموح للسنة  .ICANNزيادة كبيرة في نفقات  هذه وتقتضي مسودة الميزانية
دة خطة التشغيل والميزانية هذه هو تمكين تعليقات المجتمع ومجلس اإلدارة المُطلعين والهدف من وثيقة مسو .2009المالية 

الموارد  تعيينيتم سوأيضًا، عند االنتهاء من مسودة الخطة والموافقة عليها،  .حةقترَ والنشطين فيما يتعلق باألهداف والخطط المُ
  .2009خالل السنة المالية  ICANNواألهداف التي ستساعد في تحقيق المبادرات الصحيحة لمجتمع 

 2009 المالية للسنة والميزانية التشغيل خطة تطوير في المُتبعة العملية 3
األولويات الرئيسية  االستراتيجيةتحدد الخطة و .هيئة تنظيمية أليةوخطة التشغيل أداتين ضروريتين  االستراتيجيةالخطة  تُعد

  .كيفية تنفيذ المنظمة لالستراتيجيةبينما توضح خطة التشغيل  ).ICANNلنسبة لـ ثالث سنوات با(للمنظمة خالل فترة التخطيط 

الخطة و .االستراتيجيةبإكمال الخطة  ICANNالخاصة بـ  2009مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية  مرحلةوهكذا، تبدأ 
وخالل األشهر الستة األولى من  ..ICANNلـ  ستراتيجيةاالهي وثيقة نظرة عامة مدتها ثالث سنوات تصف األولويات  االستراتيجية

وبعد مراجعة هذه الخطة والموافقة عليها،  .االستراتيجيةكل سنة مالية، تُركز جهود التخطيط التي يقوم بها المجتمع على الخطة 
صور الرسم البياني التالي زمن وي .يتم العمل في األشهر الستة التالية من السنة المالية على تطوير خطة التشغيل والميزانية

  :ICANNوأنشطة تخطيط التشغيل في  االستراتيجيةالخطة 

 

 )يناير إلىيوليو من (التخطيط االستراتيجي    )من يناير إلى يونيو(تخطيط التشغيل 
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يُصوره الرسم كما  لقد تم ضبط زمن تطوير خطة التشغيل والميزانية لهذا العام لضمان تقديم أكبر قدر من مساهمة المجتمع
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 2007تمت الموافقة عليها في ديسمبر  – 2011للسنة المالية  ICANNالخطة االستراتيجية لـ  – 2008السنة المالية 

، طبقًا لمرحلة التخطيط )ديسمبر -يوليو ( 2008بتطوير خطتها االستراتيجية أثناء النصف األول من السنة المالية  ICANNقامت 
 االستراتيجيةانظر الخطة . 2007الحالية في ديسمبر  االستراتيجيةمشاورة المجتمع، تبنَّى مجلس اإلدارة الخطة  وبعد .الخاصة بها

 :هنا والمنشورة التي تمت الموافقة عليها

plan/-http://www.icann.org/strategic 

 :االستراتيجية لخطةالسمات البارزة لتتضمن 
 

 الجديدة gTLDsو IDNsتنفيذ  .1
 تعزيز أمان المعرفات الفريدة لإلنترنت واستقرارها .2
 IPv6وتوفير القيادة لتبني  IPv4مراقبة انتهاء حيز عنوان  .3
 وتعزيزها gTLDالحفاظ على الثقة في سوق  .4
 األساسية عمليات التشغيل التميز فيالمكافحة لتحقيق  .5
 المتعددين إلدارة الطلبات المتزايدة والحاجات المتغيرة ICANNصالح تعزيز نموذج أصحاب م .6
 تعزيز المسؤولية والحوكمة .7
 الماليينضمان االستقرار والمسؤولية  .8

  .بتخصيص أنشطة التخطيط الخاصة بها نحو إعداد خطة التشغيل والميزانية خالل النصف الثاني من السنة المالية ICANN تقوم
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 2008تم تقديمه في اجتماع نيودلهي في مارس  -- 2009يل والميزانية للسنة المالية إطار عمل خطة التشغ

للسنة المالية  المبدئية بنشر إطار عمل خطة التشغيل والميزانية 2009لقد بدأت عملية خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 
 :وتم نشره هنا 2009

04feb08.htm-2-http://www.icann.org/announcements/announcement 

وقد قدم إطار عمل وضع  .في نيودلهي ICANNوتم تقديم إطار العمل وجمع مساهمات المجتمع بشكل فعال في اجتماع 
 :مبذولة في العام الماضيتحسينات هامة على العملية على مدار الجهود ال هذا الميزانية

ولذلك، كانت عملية وضع أولويات مبادرات األعمال في إطار خطة التشغيل  .تم تطوير الميزانية بالتزامن مع خطة التشغيل •
 .أكثر تنظيمًا

وأتاح هذا الفرصة لمساهمات المجتمع الموسع وتعليقاته  .تم تقديم خطة التشغيل والميزانية في وقت سابق هذا العام •
  .في السنة المالية التالية ICANNى التوقعات والمعايير واألولويات الخاصة بميزانية عل

مازالت التفاصيل كما هي، ولكن تم جمع األنشطة في و .أصبح من الممكن الوصول إلى خطة التشغيل بشكل أكثر سهولة •
 .فئات منطقية أكثر صلة بالمجتمع لوضع األولوية لإلنفاق

 .خاصةالمبادرات لتكلفة الكاملة لتم بذل جهود لوضع ال •
 ICANNأهمية لـ  أكثر أبعدمن منظور  ICANNأدى هذا إلى تسهيل مراقبة و .تم تقديم الميزانية كتوقع لفترة ثالث سنوات •

 .نظرًا ألنها تواجه تحديات تنظيمية كبيرة
 اإلضافة إلى المبادرات الرئيسيةب -الجديدة  gTLDساعد إطار العمل على تقديم نموذج يمكن من خالله مناقشة برامج  •

  .ومراعاتها من قِبل مجلس اإلدارة والمجتمع -األخرى

 حة، غير أن النتائج األولية التي تم تقديمها في إطار العمل هذا قد قدمت أداةًعلى الرغم من أنه لم يرد ذكرها كميزانية مُقترَ و
 .المجتمع النشط ومشاوراته اتتسمح بتعليق

 يلمسودة خطة التشغ

قبل مرور  بمعنى،(مايو  17على ضرورة قيامها كل عام بنشر خطة الميزانية والتشغيل الخاصة بها بحلول  ICANNتنص لوائح 
ولقد تمت استشارة العديد من الدوائر االنتخابية وقُدِّمت التعليقات على خطة الميزانية  ).يومًا على انتهاء السنة المالية لها 45

وفي الوقت ذاته، قام الموظفون بتطوير خطة التشغيل االرتقائية  .في نيو دلهي وبعد االجتماع ICANNع والتشغيل أثناء اجتما
خطة التشغيل تطوير العديد من المبادرات التنظيمية المُقرر  وتضمنت .مع مراعاة هذه التعليقات 2009والميزانية للسنة المالية 

وتم وضع المبادرات في  .االستراتيجيةالمذكورة في الخطة  االستراتيجيةألولويات بهدف الوفاء با 2009إكمالها في السنة المالية 
وشاركت اللجنة  .2009مجموعات تُماثل ما هو مذكور في المسودة المبدئية إلطار عمل خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 

 .وصياغتها 2009نة المالية المالية لمجلس اإلدارة بشكل نشط في مناقشة خطة التشغيل والميزانية للس

 2008يونيو  26التي ينبغي على مجلس اإلدارة التفكير فيها في  2009خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 

 17في  2009للسنة المالية  بعقد مشاورات بعد نشر مسودة خطة التشغيل والميزانية ICANNستقوم الدوائر االنتخابية التابعة لـ 
بعد -إلى مجلس اإلدارة  2009وسيتم تقديم خطة التشغيل والميزانية النهائية للسنة المالية  .للتعليق العام ترةمايو وستتاح ف

للمراجعة الدقيقة  -وتوصيات اللجنة المالية لمجلس اإلدارة ومشاوراتها إجراء التعديالت المحتملة طبقًا لتعليقات الدوائر االنتخابية
 .في باريس ICANNوالموافقة عليها في اجتماع 
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 عملية وضع الميزانية فيإضافة تقارير بعمالت بخالف الدوالر األمريكي 

في حادثة هي األولى من نوعها، يتم عرض بعض البيانات المالية الواردة في هذه الخطة بعملة اليورو باإلضافة إلى الدوالر 
، فقد وجهت اللجنة المالية بالدوالر األمريكيع اإليرادات منظمة عالمية، ولكن نظرًا لكون جمي ICANNنظرًا لكون و .األمريكي

 .مزيدًا من التركيز على طرق تقديم التقارير الخاصة بتغييرات أسعار الصرف وتخطيطها ICANNلمجلس إدارة 

  تعليق المجتمع/ تقديم مزيد من مساهمة 

ع وتقديم مساهمة إضافية تتعلق بخطة التشغيل تم تبني طريقة جديدة هذا العام إلتاحة مزيد من الوقت لمشاورات المجتم
، تم بدء العملية بنشر إطار العمل المبدئي لخطة التشغيل والميزانية للسنة 2008ففي فبراير  .2009والميزانية للسنة المالية 

مع في وقد ساعد هذا في دفع مناقشات المجت .وكان هذا في وقت سابق عن العام الماضي بأربعة أشهر .2009المالية 
 :وفيما يلي رابط إطار العمل المبدئي .في نيو دلهي ICANNاجتماع 

09.pdf-framework-budget-http://www.icann.org/planning/ops 

ن فبراير وحتى مايو حول خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية وقد عقدت سلسلة من المشاورات وفترة التعليق العام بدايةً م
ملخص  :انظر قائمة تعليقات المجتمع في الملحق د .وقام الموظفون بوضع تعليقات المجتمع بين محتوى هذه الوثيقة .2009

  .التعليقات العامة واالستفسارات

 :بالطرق التالية 2009غيل والميزانية هذه للسنة المالية يُرجى إرسال المجتمع لمزيد من التعليق على مسودة خطة التش

  انظر .المناسبة للتعليق على خطة التشغيل والميزانية ICANNصفحة التعليق العام الخاصة بـ  فينشر تعليق  •

http://www.icann.org/public_comment/ 

 ).اتصل بالمسؤول المالي، كيفن ويلسون(من رئيس دائرتك االنتخابية  ICANNلى جدول لمؤتمر موظفي طلب الحصول ع •
 

 .بباريس ICANNالتعليق في الجلسة العامة في اجتماع  •

باإلضافة إلى ذلك، سيقوم فريق العمل المسؤول عن التخطيط والميزانية بشكل رسمي بجمع التعليقات من المجتمع من خالل 
 .ICANNدعاءات المؤتمرات داخل مجموعات الدوائر االنتخابية والمنظمات الداعمة واللجان االستشارية الخاصة بـ طلب است

في االجتماع العادي لمجلس اإلدارة المُقرر في  2009سيناقش مجلس اإلدارة مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية و
  .2008يونيو  26بباريس في  ICANNفي اجتماع  2009والميزانية للسنة المالية مايو، وسيعقد مناقشة نهائية لخطة التشغيل 

  2009 المالية للسنة التشغيل خطة 4
إحدى أكثر التعهدات ) بالضرورة(هي  2009خطة العمل التي تمت الدعوة إليها في خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 

  .ICANNطموحًا وتحديًا في تاريخ 

، بما في ذلك عمليات ICANNالجديدة بمثابة مبادرة كبيرة وصعبة تؤثر تأثيرًا كبيرًا على العمليات في  gTLDفيذ سياسة ويُعد تن
كما أن ضمان التشغيل الوظيفي  .واستمرارية األعمال والتوافق التعاقدي وعمليات أخرى IDNوأنشطة  IANAتشغيل وظيفة 



 2008-مايو-17  2009مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 
 

 8 صفحة 
 

وتأتي هذه المتطلبات الجديدة  .في مواجهة بيئة تزداد تعقيدًا هو أمر ضروري ICANNالكامل لعمليات التشغيل األساسية في 
لعولمة عمليات التشغيل وتمكين المزيد من مجتمع اإلنترنت من المشاركة  ICANNللمهمة الهامة المستمرة التي تواجه  مصاحبةً

األعمال العالمي والشعوب غير الناطقة وهذا يتطلب الوصول إلى المزيد من مناطق العالم ومجتمع  .ICANNفي عمليات 
  .باللغة اإلنجليزية واألفراد المقصور قدرتهم على المشاركة بسبب درجة توافر الموارد

 :بما في ذلك -بالتوازي مع أنشطتها األساسية-االستعداد للعديد من المبادرات األساسية  ICANNوينبغي على 

 الجديدة gTLDإكمال تنفيذ سياسة  .1
 IDNشطة تقدُّم أن .2
  والبنية التحتية IANAتعزيز وظيفة  .3
 توسيع المشاركة .4
 توسيع أنشطة التوافق التعاقدي .5
 المُسجل/إنشاء دعم مزود االمتداد .6
 المزيد من عمليات تطوير السياسة .7
 تنفيذ مبادرات األمان .8
  إجراء تحسين إداري .9

 إدارة االجتماعات واألحداث بفعالية .10

 :لهذه المبادرات 2009ية للسنة المالية يُصور الجدول التالي مسودة الميزان

 المبادرات األساسية

Organizational Initiatives Categories 
(in US dollars)

FY09 Budget FY08 Budget
Change from 

FY08 
% Change 
from FY08

01 - Complete new gTLD Policy implementation 7,083,813   2,805,000   4,278,813   153%

02 - Progress on IDN Activities 1,543,060   968,000   575,060    59%

8,626,873   3,773,000   4,853,873   129%

03 - Strengthen IANA and Infrastructure 2,488,679   781,000   1,707,679   219%

04 - Broaden Participation 5,876,193   3,647,000   2,229,193   61%

05 - Expand Contractual Compliance activities 2,000,640   795,000   1,25,640   152%

06 - Build out registry/registrar support 2,305,380   1,265,000   1,040,380   82%

07 - Further develop Policy Processes 3,283,136   1,760,000   1,523,136   87%

08 - Carry out Security Initiatives 2,897,990   1,247,000   1,650,990   132%

09 - Administrative improvement 273,000   352,000   (79,000)     -22%

10 - Meetings and events 4,150,279   3,630,000   520,279    14%

23,275,296   13,477,000   9,798,296   73%

00 - Baseline with bad debt and depreciation 22,577,184   22,746,103   (168,919)     -1%

Total 54,479,353$  39,996,103$  14,483,250    36%

Less bad debt/depreciation 2,665,000$  1,076,103$  1,588,897    148%

Operating Expenses 51,814,353$  38,920,000$  12,894,353    33%
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انظر الملحق د للحصول على  .تختلف فئات المبادرات األساسية عن الفئات المستخدمة في إطار العمل في نيو دلهي :مالحظة( 
 .)شرح لهذين المنهجين ومقارنة بينهما

 :)حتوي الملحق ج على مزيد من التفاصيلي(وفيما يلي وصفًا موجزًا لهذه المبادرات األساسية 

 .2008الجديدة في السنة المالية  gTLDتم بدء الكثير من العمل في تنفيذ  الجديدة gTLDإكمال تنفيذ سياسة  .1
في السنة  gTLDsجديدة من الجولة الالجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ السياسة بهدف بدء تشغيل  وتستمر
إنهاء جميع أعمال التنفيذ خالل هذه السنة  2009انية هذه المبادرة للسنة المالية تفترض ميزو .2009المالية 
الجديدة، ومع ذلك،  gTLDهي تشغيل جولة  هذه ستكون الخطوات النهائية في عملية تطوير السياسةو .المالية

لة بهذا ذات الص GNSOفقد وافق مجلس اإلدارة على عملية تلبي األهداف المذكورة في توصيات سياسة 
خدمات  إدارةالجديدة محوريًا لتعزيز الخيار والمنافسة في  GTLDsيُعد تطوير السياسة والعملية لتقديم و .الشأن

تُعد كما  .تقدُّم الجهود وسيستمر .ICANNتسجيل النطاق وهو ما يُعد أمرًا هامًا في تقوية القيمة األساسية لـ 
الجديدة معقدةً وتعتمد على عوامل فنية واقتصادية  gTLDاتيجية األسئلة التي ينبغي تناولها في تنفيذ استر

سيهتم العديد من أصحاب المصالح في مجتمع اإلنترنت و .وتشغيلية وقانونية والسياسة العامة وعوامل أخرى
 .بتسهيل مشاركتهم واشتراكهم ICANNالعالمي بالمشاركة في تنفيذ السياسة، وتتعهد 

ملية تقييم واضحة ويمكن توقعها في الوقت المناسب، وتوفير آليات حل النزاع تطوير ع :ويتضمن هذا الجهد
، وجهد كبير في عمليات االتصال والتواصل، ونموذج جديد التفاقية مزود gTLDوالصراع على منافسة عالمات 

خطط وتم نشر مواد هامة تصف  .الجديدة ودعمها gTLDsلتتوافق مع تفويض  ICANNاالمتداد، وبناء وظائف 
 .التنفيذ في غطاء منفصل

تتوقع الميزانية تغطية رسوم كما  .وتتضمن هذه الميزانية التكاليف الهامة المطلوبة لتصميم العملية وتشغيلها
تخطيط دعم التشغيل المطلوب  أيضًا تتضمن هذه الميزانيةو .تكاليف تشغيل عملية التقييملطلبات االشتراك 

ودعمها ولكنها ال تتضمن عمليات اإلنشاء الضرورية لدعم تفويض وتقديم  TLDsلتفويض الجولة المبدئية لـ 
ومن المتوقع عدم بلوغ  .الجديدة الناتج من الجولة األولى TLDsعدد كبير من  -ما يُتوقع أن يكون- خدمات

طلب على ونظرًا لعدم إمكانية توقع ال .وليس الوقت المحدد 2009معظم هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 
gTLD  الجديدة وبالتالي هذه التكاليف في الوقت الحالي، فسيتم تقديم ميزانية منفصلة لـgTLD  الجديدة قبل

وتم ذكر هذه الميزانية المنفصلة بالتفصيل أدناه وستتضمن التكاليف اإلضافية  .ببعض الوقت برنامجهاتشغيل 
  .ودعمهاالجديدة  gTLDsالضرورية لإلعداد لتفويض 

 gTLDsالجديدة هذه إيرادات طلب االشتراك واإليرادات األخرى المرتبطة بـ  gTLDستتضمن ميزانية  كما
الجديدة أهمية عند المقارنة بالميزانية السنوية  gTLDsوستكون للتكاليف واإليرادات المرتبطة بـ  .الجديدة

ف معالجة طلبات االشتراك الجديدة تكالي gTLDوستغطي رسوم طلب االشتراك في  .ICANNالنموذجية لـ 
 .وتطوير العملية باإلضافة إلى بعض التكلفة لتغطية مخاطر البرنامج

 .ICANNفي الجذر ذو أولوية بالنسبة لـ ) IDN(يظل تشغيل أسماء النطاقات الدولية  .IDNتقدُّم أنشطة  .2
 ccTLDsلبعض  IDNsمبكر لـ من أجل تفويض " التتبع السريع"تنفيذ عملية  2009تفترض ميزانية السنة المالية و

لتكون متاحة للتقديم عبر عملية تقديم  IDN TLDsوباإلضافة إلى ذلك، تم تخطيط  .الجاهزة والتي تريد تفويضها
gTLDs ويتوقف تقديم كل من  .الجديدةccTLD وgTLD IDNs  على ضرورة أن يكون تقديمgTLD IDNs  آمنًا

وعالوةً على ذلك، تم تخطيط عمل تنفيذ  .واستقراره ككل DNSوجود مشاكل تتعلق بأمان  مبمعنى، عد(
ومن الناحية الفنية، مازال العمل  .في منطقة الجذر وإدارتها TLDsإلدراج  IANAالعمليات الخاصة باستخدام 
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مستمرًا وسيتواصل في السنة التالية باستخدام جهود مراجعة البروتوكول والتطور المستمر واختبار العديد من 
 .على اإلنترنت IDN wikiع في األنوا

 IANAومستوى تشغيل  ICANNتُعد عملية تحسين أنظمة البنية التحتية لـ  .والبنية التحتية IANAتعزيز وظيفة  .3
كما أن التشغيل اآللي  .الجديدة الموجودين TLDوهذه هي الحقيقة من منظور العديد من  .هي أولويات رئيسية

لعمالئها هي  IANAية واستمرارية األعمال وتعزيز األمن وتوضيح خدمات للخدمات وتقديم التقارير اإلحصائ
إلى تبني  IPv4المبادرة تطوير سياسات استهالك  هذه وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن .جميعًا نتائج هامة لهذا العمل

IPv6 وتنفيذها.  

على  ICANNون قدرة وستك .توسيع المشاركة، كجزء أساسي من مهمتها ICANNيجب على  .توسيع المشاركة .4
وهذا يتضمن  .الوصول إلى األفراد والمنظمات على المستوى العالمي للمشاركة في عملياتها أمرًا هامًا لنجاحها

تقديم خدمات الترجمة التحريرية والفورية بلغات متعددة للمجتمعات غير الناطقة باللغة اإلنجليزية وتوفير الدعم 
تحسين إمكانية  ICANNكما يجب على  .راد الموجودين في المناطق األقل تقدمًالألف) مثل، برنامج المنح(المالي 

كما ستتطلب هذه  .الوصول إلى مجتمع األعمال مع اإلقرار بأن أكثر الشبكات المكونة لإلنترنت هي ملكية خاصة
  .مزيد من المشاركة الفعالة عن بُعدبمشاركة أوسع والطريقة نظم معلومات وأدوات تسمح 

كما أن تحسين  ICANNالمُسجل هو وظيفة أساسية في /توافق مزود االمتداد .ع أنشطة التوافق التعاقديتوسي .5
وهذا يتضمن إجراء عمليات تدقيق فنية وغير فنية، . 2009مجال التوافق التعاقدي هو أمر ضروري للسنة المالية 

لوك غير المتوافق للمُسجلين، وتقديم تقارير تتبع إحصائي مُحسَّن لتوافق مسجّل النطاق، والمتابعة السريعة للسو
الجديدة المنفصلة على تمويل إضافي  gTLDومن المحتمل أن تحتوي ميزانية  .حول أنشطة التوافق للمجتمع

أنشطة التوافق المتزايدة أفضل النتائج لمسجّل النطاق وسوق مجاني مفتوح  وتُدعم .لمزيد من أنشطة التوافق
 مزوديلتميز في عمليات التشغيل كما تم التعبير عنه حاليًا من خالل الغالبية العظمى من تشجيع ا -نتيجة لذلك-و

 .االمتداد والمُسجلين

 .ICANNزيادة دعم مزودو االمتداد والمُسجلون مبادرة رئيسية بالنسبة لـ  تُعد .المُسجل/إنشاء دعم مزود االمتداد .6
القات صاحب المصلحة، وتحسين الخبرات الفنية في عمليات وهذا يتضمن توسيع عملية تقديم التقارير لتحسين ع

تشغيل مزود االمتداد، وزيادة التواصل مع المُسجلين في مناطق مختلفة، واالستمرار في تنفيذ خطط التسجيل 
بمعنى دعم مستودع بيانات (النطاق  مسجّليالتجريبي لمزود االمتداد والمُسجل، وتطوير إجراءات حماية 

  ).المُسجل

هي ضمان  2009للسنة المالية  ICANNإن إحدى أهم المبادرات بالنسبة لـ  .لمزيد من عمليات تطوير السياسةا .7
 وهذا يتضمن .تطوير السياسات بشكل مناسب وفعال وسريع قدر اإلمكان للوفاء باحتياجات المجتمع المتنامي

وتتضمن العناصر الهامة لهذه األشياء في  .استمرار أصحاب المصالح المتعددين وثقافة االرتقاء وتعزيزهما ضمان
التي وافق عليها مجلس اإلدارة ودعم الجهود الضرورية " GNSOتحسين "السنة المالية التالية تنفيذ توصيات 

ن آخر لهذا العمل وهو إكمال جميع المراجعات التنظيمية وتنفيذ كوِّ ويوجد مُ .ccNSOو GNSOلتطوير سياسة 
 .مرتبطة في وقت أكثر مناسبةالتحسينات التنظيمية ال

 
ودعم عدد من المبادرات الرئيسية التي تتضمن  ccTLDهذا يتضمن، تدريب مُشغلي  .تنفيذ مبادرات األمان .8

 .في أمان اإلنترنت ICANNتوضيحًا إضافيًا لدور 

  .لوضع خريطة بالمخاطر المحتملة لمواجهة الهجمات المُعقدة DNSمجتمع  مشاركة •
  .وتحديد المسؤوليات الكلية في تحسين األمان ICANNل دور التركيز على تحلي •
  .ومجتمعات األمان اإللكتروني التي تُمثلها وآرائها وأهدافها الخاصة باألمان ICANNمشاركة  •
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وتمكينه من خالل تنفيذ التدريب على مواجهة الكوارث والتهدئة في منطقة  ccTLDتحسين مجتمع  •
   .المحيط الهادئ/أسيا

ً  وسيتضمن  .هذا الجهد االستعانة بالمصادر الخارجية للمكونات الرئيسية حيثما يكون ذلك فعاال

في التركيز على مبادرات تنظيمية أخرى مثل مبادرات األهلية وعمليات  ICANNستستمر  .إجراء تحسينات إدارية .9

 .ICANNة بـ وتحسين هيكل قاعدة بيانات نظم المعلومات الخاص ICANNالتدقيق المستمرة في شفافية 
ويُعد هذا العمل أمرًا حاسمًا في زيادة الثقة  ).JPA(لبيئة ما بعد اتفاقية المشروع الثنائية  ICANNإعداد و

  .2009التي سيتم التوصل إليها في سبتمبر ) JPA(ع اتفاقية المشروع الثنائية المؤسسية في المنظمة في توقُّ

وطبقًا لذلك، تحتاج عمليات المشاورات  .وتنمو بشكل واضح ICANN تتطور  .إدارة االجتماعات واألحداث بفعالية .10

على تحسين  ICANN وستعمل .أيضًا إلى التطور -كما التعبير عنها في اجتماعاتها-وتطوير السياسة الخاصة بها 
ل وستتضمن التحسينات أدوات أفض .الوصول إلى كل من األفراد الذين يتصلون باالجتماعات شخصيًا أو عن بُعد

للمشاركة عن بُعد، ومزيد من الترجمة التحريرية والفورية الشاملتين، وجودة مُحسنة للخدمات والمعلومات 
  .الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها في االجتماعات ذاتها
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 2009 المالية السنة ميزانية 5
  :ملخص الميزانية

ICANN FY09 Budget  (in US Dollars)
Variance

FY09 Budget FY08 Budget Amount Percentage

REVENUE
Registrar 30,947,000      26,730,015      4,216,985       15.78%

Registry 25,104,000      19,652,139      5,451,861       27.74%

RIR 823,000           823,000           -                  0.00%

ccTLD 2,300,000        1,800,000        500,000          27.78%

Other 1,500,000        1,347,500        152,500          11.32%

Total Revenue 60,674,000$    50,352,653$    10,321,347     20.50%

EXPENSES
Personnel 19,880,664      18,191,931      1,688,733       9.28%

Travel & Meetings 12,481,605      8,110,922        4,370,683       53.89%

Professional Services 11,885,616      9,453,072        2,432,544       25.73%

Administration 7,566,468        4,039,963        3,526,505       87.29%

Operating Expenses 51,814,353$    39,795,888$    12,018,465     30.20%

Non Cash Expenses
Bad Debt Expense 1,800,000        980,103           819,897          83.7%

Depreciation 865,000           96,000             769,000          801.0%

2,665,000        1,076,103        1,588,897       884.69%

Total Expenses 54,479,353$    40,871,991$    13,607,362     33.3%

Total Revenue Less Total Expenses 6,194,647$      9,480,662$      (3,286,015)      -34.7%

Contingency 4,000,000$      1,748,829$      2,251,171       128.72%

Total Expenses w/ Contingency 58,479,353$    42,620,820$    15,858,533     37.2%

Change to Reserve Fund 2,194,647$      6,141,833$      (3,947,186)      -64.27%

Suggested addition to Reserve Fund 10,000,000$    6,141,833$      3,858,167       62.82%

Capital 3,660,000$      1,590,000$      2,070,000       130.19%

Change in Board Restricted Reserve Fund
Revenue 60,674,000      50,352,653      10,321,347     20.5%

Total Expenses w/ Contingency (58,479,353)     (42,620,820)     (15,858,533)    37.2%

Increase in Reserve Fund 2,194,647        7,731,833        (5,537,186)      -71.6%

Suggested addition to Reserve Fund (10,000,000)     (6,141,833)       (3,858,167)      62.8%

Addition / (Shortfall) (7,805,353)$     1,590,000$      (9,395,353)      -590.9%

Estimated Reserve Fund Balance 34,926,480$    32,731,833$    2,194,647       6.3%
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  .ملخص الميزانية بعملة اليورو
تم تحويل  .يورو للدوالر 0.736بعملة اليورو بناءً على سعر تحويل هو  2008عبير عن ميزانية السنة المالية تم الت :مالحظة(

وهذه هي أسعار التحويل التقريبية حسب  .يورو للدوالر 0.644إلى اليورو بناءً على سعر تحويل هو  2009ميزانية السنة المالية 
 ).التواليعلى  2008ومايو  2007في مايو  OANDAشركة 

ICANN FY09 Budget  (in EURO)
0.64440                0.73600                Variance

FY09 Budget FY08 Budget Amount Percentage
REVENUE

Registrar 19,942,247     19,673,291     268,956               1.37%
Registry 16,177,018     14,463,974     1,713,044            11.84%
RIR 530,341          605,728          (75,387)                -12.45%
ccTLD 1,482,120       1,324,800       157,320               11.88%
Other 966,600          991,760          (25,160)                -2.54%
Total Revenue 39,098,326€  37,059,553€  2,038,773            5.50%

EXPENSES
Personnel 12,811,100     13,389,261     (578,161)              -4.32%
Travel & Meetings 8,043,146       5,969,639       2,073,507            34.73%
Professional Services 7,659,091       6,957,461       701,630               10.08%
Administration 4,875,832       2,973,413       1,902,419            63.98%

Operating Expenses 33,389,169€  29,289,774€  4,099,395            14.00%

Non Cash Expenses
Bad Debt Expense 1,159,920       721,356          438,564               60.8%
Depreciation 557,406          70,656            486,750               688.9%

1,717,326       792,012          925,314               749.70%

Total Expenses 35,106,495€  30,081,786€  5,024,709            16.7%

Total Revenue Less Total Expenses 3,991,831€    6,977,767€    (2,985,936)           -42.8%

Contingency 2,577,600€    1,287,138€    1,290,462            100.26%

Total Expenses w/ Contingency 37,684,095€  31,368,924€  6,315,171            20.1%

Change to Reserve Fund 1,414,231€    4,520,389€    (3,106,158)           -68.71%

Required addition to Reserve Fund 6,444,000€    4,520,389€    1,923,611            42.55%

Capital 2,358,504€    1,170,240€    1,188,264            101.54%

Change in Board Regstricted Reserve Fund
Revenue 39,098,326     37,059,553     2,038,773            5.5%
Total Expenses w/ Contingency (37,684,095)    (31,368,924)    (6,315,171)           20.1%
Increase in Reserve Fund 1,414,231       5,690,629       (4,276,398)           -75.2%

Required addition to Reserve Fund (6,444,000)      (4,520,389)      (1,923,611)           42.6%
Addition / (Shortfall) (5,029,769)€   1,170,240€    (6,200,009)           -529.8%
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 اإليرادات
 

باإلضافة إلى مُشغلي رمز البلد ومزودي  .عددًا من مصادر األرباح مما يعكس تنوع المصالح في مهمتها العالمية ICANNتمتلك 
امتداد اإلنترنت اإلقليمين، يقوم مسجّلو النطاق من خالل مزودو االمتداد والمُسجلون بتقديم تمويل كبير لتنسيق إنترنت قابل 

 .ICANNللتشغيل عالميًا عبر عمل 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بدء تشغيل  كما كان عليه األمر في السنوات الماضية حتى 2009في السنة المالية  ICANNسيستمر نموذج هيكل رسوم إيرادات 
في ) يوجد مزيد من الوصف الكامل أدناه(الجديدة  gTLDالجديدة، والذي سيتم تناوله في ميزانية منفصلة لـ  gTLDبرنامج 

التي تم التعاقد عليها  gTLDامتداد  مزوديعلى رسوم  2009ر في إيرادات السنة المالية ويعتمد النمو المُقدَّ .وقت الحق
ستخدام الواسع لال نتيجةً لإللغاء المُتوقعوستنخفض اإليرادات انخفاضًا طفيفًا  .سوق اسم النطاقوإجمالي النمو المستقر ل

التي تساوي خمسة أيام ومن المتوقع تعويض هذا االنخفاض بمرور الوقت من خالل النمو ) AGP(لفترة السماح اإلضافية 
 .DNSالمُخطط في عمليات تسجيل 

 

 .رسوم المُسجل
 

 .سجل من رسوم طلبات االشتراك ورسوم اعتماد ورسوم متغيرة ورسوم تعامالتتتكون رسوم المُ 
   
 .2009طلب اشتراك في السنة المالية  30ر أن يكون هناك دوالر ومن المُقدَّ 2.500تم تعيين رسوم طلبات االشتراك بمبلغ  •

 

الر لكل عملية تجديد للمُسجل مع وجود دو 4.000دوالر على رسم سنوي يبلغ مليون  3.6تعتمد رسوم االعتماد التي تبلغ  •
   .2009في السنة المالية  900عمليات تجديد للمُسجلين البالغ عددهم 

 

دوالر لكل ربع عام وتم تقسيمه بالتساوي  950.000دوالر على مليون  3.8الذي يبلغ وتم تعيين الرسم المتغير لكل مُسجل  •
تبذل  ICANNالرسم الخاص بكل مُسجل على المفهوم الثابت أن  يعتمدو  على جميع المُسجلين على أساس كل مُسجل

وبناءً على حجم المُسجل ونشاطه،  .نفس القدر من الجهد في تقديم الخدمات للمُسجل دون النظر إلى حجم هذا المُسجل
ار التأهيل وسيكون معي .بثلثي المعيار الخاص بالرسم المتغير لكل مُسجل" السماح"سيظل بعض المُسجلين مؤهلين لـ 

يجب أال يكون لدى ) 2تحت إدارته و gTLDاسم  350.000يجب أن يكون لدى المُسجل ما يقل عن  )1 :للسماح الجزئي هو
  .تجربة إضافة لكل إجمالي إضافة ناجحة في أي مزود امتداد 200المُسجل أكثر من 

  
ميزانية السنة المالية 

2009
ميزانية السنة المالية 

2008 
توقعات السنة المالية 

2008 
 مليون 28.0   مليون 26.7   مليون 30.9  المُسجل

 مليون 19.7   مليون 19.7   مليون 25.1  مزود االمتداد
RIR  0.8 مليون 0.8   مليون 0.8   مليون 

ccTLD  2.3 مليون 1.3   مليون 1.8   مليون 
 مليون 1.2   مليون 1.3   مليون 1.5  أخرى

    

 مليون 51.0   مليون 50.3   مليون 60.7  إجمالي اإليرادات
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 رسوم التعامالت على مستوى المُسجل •

 ).دوالر 0.25سنت من السعر الموضوع  5أو خصم (دوالر  0.20تعامالت السنوي هو كان سعر ال ،2008في السنة المالية 
وكما كان عليه األمر في السنوات  .لمُسجلادوالر لرسوم تعامالت  0.20استمرار السعر  2009وتفترض ميزانية السنة المالية 

ة ناتجة عن تجديد إضافة ناجحة أو أمر الماضية، سيتم تحديد كل تعامل كزيادة في عملية تسجيل نطاق مدتها سنة واحد
مليون دوالر بالنسبة لرسوم التعامالت على مستوى  23.4إلى  2009ر أن تصل إيرادات السنة المالية ومن المُقدَّ .تحويل

 .المُسجل

 كزيادة في عملية تسجيل نطاق مدتها سنة واحدة ناتجة عن تجديد إضافة ناجحة أو أمر" تعامل"وسيستمر تحديد كل 
) في حالة العرض) (AGP(تم حذفها هذه السنة خالل فترة السماح اإلضافية  نطاقتحويل، ولكن سيتم تضمين أية أسماء 

من إجمالي عمليات التسجيل الجديدة للمُسجل في هذا % i (10(كتعامالت في حالة تجاوز الحد األقصى الذي يصل إلى 
) ii(أو )) AGP(النطاقات المحذوفة خالل فترة السماح اإلضافية يتم تحديدها كعمليات تسجيل جديدة أقل من (الشهر 

مثل، (وبالتالي، سيستمر احتساب رسم كل تعامل مقابل كل زيادة سنوية لكل تعامل  .اسم نطاق أيهما أكبر) 50(خمسين 
، وسيستمر )مريكيًادوالرًا أ 0.60دوالرًا، سيكون الرسم الخاص بتجديد مدته ثالث سنوات هو  0.20عند مستوى رسم يبلغ 

 ..دفع الرسوم الخاصة بالسنوات التالية للسنة التي يتم فيها الدفع مقابل كل تعامل" تأخير"خيار المُسجلين في 

 حجم التعامل
 

ومن  .2008ومع ذلك، انخفض معدل النمو إلى حد ما في السنة المالية  .يستمر نمو حجم تعامل أسماء النطاقات عامًا بعد عام
، تُقدِّر الميزانية نسبة 2009وبالنسبة للسنة المالية  .2008للسنة المالية % 16أن يصل نمو حجم التعامل إلى ما يقرب من  توقعالمُ 

يتضمن هذا االفتراض انخفاض واحد فقط في ( .مليون تعامل سنوي 117.4في حجم التعامل أي % 117.4نمو تصل إلى 
االمتداد بمرور  مزوديويوضح الرسم البياني التالي اتجاه حجم تعامل  ).بفعاليةمستويات التسجيل عند انتهاء اختبار النطاق 

 .الوقت
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 gTLDرسوم مزود امتداد 
 

يتم تقييد العديد من رسوم  .gTLDيتم تحديد رسوم مزود االمتداد هذه مع من خالل بنود اتفاقية مع كل من مزودي امتداد 
وتوفر  .ر اإليرادات المُخططة باستخدام معدل النمو الذي تم تخطيطه والمذكور أعالهمزود االمتداد بحجم التسجيل، ويتم تقدي

رسوم تُقدر  com.، ساعدت اتفاقية 2008وفي السنة المالية  .ICANNإيراد رسوم ثابت كبير لـ ) VeriSign ).comاتفاقية شركة 
 12مليون دوالر لكل ربع عام أو  3إلى  com.م اتفاقية ، ارتفعت رسو2009وفي السنة المالية  .مليون دوالر لكل ربع عام 2بـ 

 cat ,.jobs ,.travel ,.tel ,.aero ,.coop.: ذات الرسوم الثابتة األخرى gTLDوتتضمن عقود  .مليون دوالر لكل عام
 .museum.و

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رين في ر التعامالت والحجم واإليراد المُقدَّاويصور الجدول التالي أسع .على رسوم تعامل gTLDيحتوي العديد من تسجيالت 

  :2009السنة المالية 
 

Registry Revenue -- transaction fees
gTLD Trans Fe Trans Volume Total

.net 0.75$     13,168,080         9,876,060    

.biz 0.15$     2,114,485           317,173       

.info 0.15$     5,557,937           833,691       

.name 0.15$     299,271              44,891         

.org 0.15$     7,296,500           1,094,475    

.mobi 0.75$     610,789              458,092       

.asia 0.75$     182,862              137,147       

.cat 1.00$     15,349                15,349         

.jobs 2.00$     19,374                38,748         

.travel 2.00$     38,225                76,450         
117,359,472     12,892,076

 
 

 

  ذات الرسوم الثابتة gTLDعقود مزود امتداد 

 .com   12,000,000   
 .pro     121,900   
 .cat     10,000  باإلضافة إلى رسم تعامل  

 .jobs     10,000  باإلضافة إلى رسم تعامل  
 .travel      10,000  باإلضافة إلى رسم تعامل  

 .tel        50,000   
 .aero         5,000   
 .coop         5,000   

 .museum          500   

   12,212,400    اإلجمالي 
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 )RIR(مساهمات مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون 
 

في شكل سند معلق تعبيرًا  ICANNبدفع تمويل كبير إلى  2008سنة المالية في ال) RIR(قام مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون 
وقد أوضح مزودو امتداد اإلنترنت  .والذي استمر على مدار العديد من السنوات ICANNعن اهتمامهم بالمساهمة في إيرادات 

وهذا يُقدر  .2008ي السنة المالية على نفس مستوى االلتزام ف ICANNالمساهمة في  استمراراالهتمام في ) RIR(اإلقليميون 
 التمويلبتقديم ) RIR(وباإلضافة إلى ذلك، قام مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون  .أيضًا 2009دوالرًا للسنة المالية  823.000بـ 

 .وحضورها ICANNودعم موظفيها والسفر إلى اجتماعات  ASOالجتماعات 
 

 ccTLDمساهمات 
 

كما كانت هناك توضيحات  .ICANNوفهمهم للقيمة التي يُقدِّمها نموذج  ICANNن دعمهم لنموذج ع ccTLDsأعرب العديد من 
وعبر  ccTLDsيتم تحديد آلية التمويل بواسطة  .ICANNرسومًا إلى  ccTLDsإلى ضرورة تطوير هيكل ثابت تُقدم من خالله 

ccNSO.  ويمتلك العديد منccTLD  اتفاقيات معICANN ود أو تبادل الخطابات أو إطارات عمل المسؤوليةبما في ذلك العق. 
 :ويمكن العثور عليها هنا على خريطة العالم

 
agreements.htm-http://www.icann.org/maps/cctld 

 
في إيراداتها بهدف إظهار الدعم لعملية  ICANNت رسمية مع دون وجود اتفاقيا ccTLDباإلضافة إلى ذلك، يساهم العديد من 

ICANN.  يمكن عرض المساهمات التاريخية لـccTLD من خالل خريطة العالم كما هو موضح هنا: 
 

607.htm0-contributions-http://www.icann.org/maps/cctld 
 

 األخرى اتمصادر اإليراد
 

 المصالحر قيام ومن المُقدَّ .مليون دوالر 25لس اإلدارة مبلغ الذي يتحكم به مج ICANNيتجاوز صندوق احتياطي استثمار 
ة للسنة المالي) كل عام% 4(مليون دوالر  1واألرباح الخاصة بهذا الصندوق ورؤوس األموال العاملة األساسية األخرى بتقديم 

ويتم استثمار صناديق األموال هذه بتحفظ بناءً على سياسة االستثمار التي وافق عليها مجلس اإلدارة وفقًا لعمل اللجنة  .2009
 .2008خالل السنة المالية ) BFC(المالية لمجلس اإلدارة 

 
كما  .ICANNمساهمة في تجربة اجتماع وتتوفر الرعاية للشركات التي تريد ال .دوالر سنويًا 500.000وتُقدر إيرادات الرعاية بـ 

 .ICANNتتلقى شركات الرعاية خدمات خاصة خالل اجتماع 
 

ومن المتوقع أن تكون  .الجديدة gTLDsالجديدة المنفصلة على تقدير اإليرادات المتعلقة ببدء تشغيل  gTLDوستعمل ميزانية 
المُسجل وأنواع أخرى من /ادات المحتملة ورسوم مزود االمتداداإليرادات ذات أهمية بالنسبة لرسوم طلبات االشتراك ورسوم المز

 gTLDالجديدة المنفصلة قبل بدء تشغيل برنامج  gTLDوسيتم وصف هذه الرسوم وتقديرها في وثيقة ميزانية  .الرسوم
 .الجديدة بعدة أشهر



 2008-مايو-17  2009مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 
 

 18 صفحة 
 

  نيتكاليف الموظف
 

  
ميزانية السنة المالية 

2009
ميزانية السنة المالية 

2008قعات السنة المالية تو2008  

مليون 19.9 الموظفون مليون 18.2  مليون 16.3   
 
 

 وهذا يتضمن استخدام  .2009مليون دوالر في السنة المالية  20إلى ما يقرب من  الموظفين تكاليفر أن تصل من المُقدَّ
 :ارزة للتعيينات الجديدةتتضمن السمات الب  .على الوفاء بخطة التشغيل هذه ICANNموظفًا جديدًا لمساعدة  24

 
• gTLD سيتم استدعاء موظفي  .الجديدةICANN  من الوظائف المختلفة للمساعدة في تنفيذ برنامجgTLD الجديدة. 

وسيقوم مُنسق عملية  .الجديدة حسب الخطة gTLDوتوجد حاجة لمناصب جديدة لضمان استمرار تشغيل برنامج 
gTLD جميع طلبات االشتراك في  بإدارة عمليات التقييم المستخدمة فيgTLD كما سيقوم مدير مزود امتداد  .الجديدة

IDN  بتنفيذ عملية تفويض"IDN ccTLD) "وسيتم تقديم الموارد لدعم مقدم طلب  .، في حالة الموافقة)التتبع السريع
 .االشتراك وإدارة النواحي المُعقدة واالتصاالت الخاصة بعملية التقييم بشكل منفصل

سيتم استدعاء متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين اآلخرين في  .والبنية التحتية IANAفة تعزيز وظي •
ICANN  للمساعدة في تعزيز خدمات وظيفةIANA  والبنية التحتية لـICANN  وخاصة في توقُّع تفويضIDNs 

ف على مطوري البنية التحتية لإلشرا IANAوباإلضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مدير خدمة  .الجديدة األخرى gTLDsو
   .ومهندسي الخدمة ومدير مشروع البرنامج ومهندسي النظم ومديري عالقات صاحب المصلحة IANAلـ 

بما في ذلك تحليل البيانات وتقديم  ICANNمناصب إضافية لتحسين أنشطة التوافق في  .تعزيز التوافق التعاقدي •
د، والتنفيذ الكامل إلجراءات عملية التصعيد، ومحلل اتصاالت لتقييم تقارير التقارير، ونشاط التدقيق والمتابعة المتزاي

 .العام فيما يتعلق بأنشطة التوافق لإلخبارالناخبين ونشرها 
سيتم االحتفاظ بالعالقات المتبادلة اإلقليمية في المناطق المحددة حول العالم لضمان تعزيز نموذج  .توسيع المشاركة •

الوصول  ICANNكمنطقة هامة يجب على  -وخاصةً الصين–تم تحديد أسيا  .ICANNدين في أصحاب المصالح المتعد
بالتشغيل بلغات متعددة من خالل ميزانية يمكن فصلها  ICANNكما يتم تحديد التزام  .إليها من أجل مشاركة إضافية

 .للترجمة أيضًا كما تمت زيادة الميزانية اإلجمالية .لضمان تنفيذ سياسة الترجمة بشكل صحيح وفعال
عمليات االستخدام الجديدة هو ضمان استمرار ل الموضوع حسابالإن الهدف من رصيد  .تحسين العمليات األساسية •

وهذا يتضمن الدعم القانوني وتطوير السياسة ودعم تكنولوجيا المعلومات ودعم  .بشكل جيد ICANNتشغيل 
  .المراجعة التنظيمية وإدارتها الخدمات وموظفين يعملون بدوام كامل لمراقبة عمليات

حاليًا، ومن  ICANNالجديدة من خالل أقسام مختلفة من  GTLDيتم دعم برنامج   .الجديدة المنفصلة gTLDميزانية  •
وباإلضافة إلى  .لهذا الجهد 2009المتوقع أن يتم تخصيص العديد من عمليات االستخدام الجديدة لميزانية السنة المالية 

وهو األمر  gTLDsمنصبًا جديدًا بالفعل على أنها ضرورية عند التفويض الحقيقي لـ  13ما يقرب من  ذلك، تم تحديد
المنفصلة المذكورة في مكان آخر  gTLDوسيتم تضمين هذه المناصب في طلب ميزانية  .التالي لبدء تشغيل البرنامج

 IANAوتتضمن هذه المناصب متخصصي مشروع  .في هذه الوثيقة وبالتالي لم يتم تضمينها في مسودة الميزانية هذه
ومسؤول المعلومات ودعم السياسة والعالقات اإلقليمية المتبادلة ودعم تكنولوجيا المعلومات وعالقات مزود 

 .IDNالمُسجل ومديري /االمتداد
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اليف عمليات ، بما في ذلك تك2009المُستخدمة في حساب تكلفة الموظفين في السنة المالية  االفتراضات األساسية
 :االستخدام الجديدة، والتي تتضمن

على  والتوقعاتبناءً على أسعار السوق المُقدرة  والتي من المقرر أن يتم دفعها عمليات االستخدام الجديدةأجور  •
 ).2009يناير  1متوسط تاريخ البداية (مدار السنة المالية 

بشكل جزئي على مدار السنة المالية، بناءً على % 5 بمتوسط والتي من المقرر زيادتها أجور الموظفين الحاليين •
 .مراجعات السوق بواسطة مراجعين مستقلين

وبشكل  .لجميع الموظفين% 36بـ ) النفقات غير المباشرة أو المكافآتبمعنى، ( والتي تُقدَّر أخرى للموظفينتكاليف  •
 :تحديدًا أكثر

o  لجميع عمليات االستخدام الجديدة من راتب البداية السنوي% 15تُقدر رسوم االستخدام بـ. 
o موظفين المقيمين في الواليات المتحدةالمزايا التي يتم تقديمها لل: 

ثالثة أسابيع  إجازة مدتها يحق للموظفين المقيمين في الواليات المتحدة%. 2نفقة عطلة تُقدر بـ  
 .وحتى خمسة أسابيع، ومن ثم من المُفترض قضاء أسبوعين وتراكم أسبوع واحد

 .في المتوسط% 13نفقات تقاعد تُقدر بـ  
 %.1نفقات مكافأة العمال تُقدر بـ  
 %.7ضرائب الرواتب تُقدر بـ  

o  لموظفين غير المقيمين في الواليات المتحدة على شروط العقد إذا كان ل الميزات التي يتم تقديمهاتعتمد
  .ذلك متاحًا
وراتب % 6ومكافآت عمال تصل إلى للتقاعد % 9يعتمد الموظفون المقيمون بأستراليا على   

   %.6شهري يصل إلى 
 .للعطلة ومكافأة شهر إضافية% 16يعتمد الموظفون المقيمون في بروكسيل على  

o  بناءً على أهداف  -فآت الذي وافق عليه مجلس اإلدارةاكجزء من برنامج المك–يتم دفع مكافأة للموظفين
يزانية تحقيق نسبة مكافآت عالية، ولكن الدفع الحقيقي للمكافأة يعتمد على تفترض الم .أداء خاصة محددة

 .إكمال كل أداء فعلي فردي
o  على شروط العقد الميزات األخرى التي يتم تقديمها للموظفينتعتمد. 

 
 

 تكاليف االجتماعات والسفر
 

  
السنة المالية 

2009 
ميزانية السنة 

 2008توقعات السنة المالية  2008المالية 

 مليون 8.9 مليون 8.1 مليون 12.0 السفر واالجتماعات
 
 

وهذا  .واالجتماعات اإلقليمية ICANNأحدها فئة تكاليف اجتماعات  .والتي يتم تجميعها لهدفين ICANNفي  تكاليف السفر
لموظفين وأعضاء يتضمن تكاليف الموقع والخدمات الضرورية لالجتماعات باإلضافة إلى تذاكر الطيران والسكن ووجبات ا

أما الفئة األخرى فهي تكاليف السفر وهي  .مجلس اإلدارة والوكالء وممثلي الدوائر االنتخابية الذين يحضرون هذه االجتماعات
 .ICANNومجلس اإلدارة واآلخرين لتنفيذ عمليات تشغيل  ICANNموظفي ) الرئيسية ICANNخارج اجتماعات (ضرورية لسفر 

إلى اجتماعاتها بأسعار طيران اقتصادية بهدف جعل  ICANNالعام، تم تخطيط تكلفة سفر موظفي  وبالنسبة لميزانية هذا
  .السفر أكثر اقتصادًا وللمساعدة في تمويل سفر المجتمع الموسع

 
وكان  .شهرًا الماضية العديد من التكاليف التاريخية التي يتحملها المضيفون المحليون 12خالل الـ  ICANNاجتماعات  فرضتوقد 

 يتكلف حاليًا ICANNوهذا يعني أن االجتماع النموذجي لـ  .ذلك بهدف خفض العبء المالي على المضيفين المحليين
مليون دوالر وهو يتضمن تذاكر الطيران والسكن والوجبات واألحداث الفرعية لمجلس اإلدارة والموظفين والوكالء ودعم  2

تكاليف الموقع ووظائف الدعم الفني  :ICANNاليف الهامة األخرى الخاصة باجتماعات وتتضمن التك .الدوائر االنتخابية المحددة
 .خرىتكاليف الدعم األ/وخدمات اإلذاعة المرئية والترجمة الفورية والنسخ والترابط ورحالت ما قبل االجتماع وخدمات
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ليومية والمبادرات الخاصة وزيارة أصحاب على السفر لتنفيذ كل من أنشطتها األساسية ا ICANNوباإلضافة إلى ذلك، تعتمد 

   .ICANNالمصلحة في مناطق مختلفة للتشجيع المحلي في مواجهة تمكين المشاركة فقط من خالل اجتماع 
 

دعم السفر الذي سيتم نشره  طريقةكما سيتم وضعه في  2009من المتوقع زيادة دعم الدوائر االنتخابية في السنة المالية 
 .تم تضمين دعم سفر الدوائر االنتخابية الموسعة في هذه الميزانية. 2008مايو،  23للتعليق بحلول 

 
وتفترض  .بما في ذلك مراعاة تغيير شكل االجتماعات وعددها وهيكلها 2009يتم تقييم طريقة جديدة خالل السنة المالية 

لحالية، وأن أية تغييرات ستؤثر على ميزانية السنة أنه سيكون هناك تغييرًا في طريقة االجتماعات ا 2009 ميزانية السنة المالية
 .المالية

 

 الخدمات المهنية
 

2009السنة المالية    ميزانية السنة المالية  
2008

توقعات السنة المالية 
2008 

مليون 11.9 الخدمات المهنية مليون 9.5  مليون 7.4   

 
يتم إنهاء المشاريع التي  يتمحيث  ،ICANNتتحملها ) ن دوالرمليو 7أكثر من (تستمر كنفقات مهمة  والتي تكاليف المستشارين

دء وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف ب، بشكل عامو .الجديدة والمبادرات األخرى gTLDلتنفيذ  والضروريةمرة واحدة تشغيلها 
ً  خارجيينفي استخدام مستشارين  ICANNللموظفين الجدد، تستمر ) وقت التعليم الطويل( التشغيل من الموظفين ما لم  بدال

 .الجددموظفين ال استمرار وظيفةإلى  يدعو للحاجةيكن هناك سبب قهري طويل المدى 
 

ويلغ  2008بما تم إنفاقه في السنة المالية  قدَّر بما يزيد عن مليون دوالر مقارنةًتُ والتي تكاليف عمليات الترجمة والترجمة الفورية
 :هناالمُقترَحة  المسودة ICANNسياسة ترجمة  يمكن عرضو .دوالر 500.000 ما يقرب من

 
13feb08.htm-http://www.icann.org/announcements/announcement 

 
 :التقديرات الرئيسية لتكاليف سياسة الترجمة تتضمن  •

o بتكلفة تقدَّر ) الفرنسية واألسبانية والعربية والروسية والصينية(ة إلى خمس لغات ترجمة معظم الوثائق الجديد
  .دوالر للكلمة 1.15بمبلغ 

o  اللغات الخمس(لغات  10إلى ) من هذه المواد حاليًا% 10ما يقرب من ( واإلخباريةترجمة المواد التعليمية 
  ).رية واإليطالية والبرتغاليةإلى اليابانية واأللمانية والكو باإلضافةالمذكورة أعاله 

o  خدمات الترجمة الفورية في كل من اجتماعات تقديمICANN الثالث، وكذلك في بعض االجتماعات اإلقليمية. 
o وسيُطلب من منسق ترجمة ضمان تنفيذ سياسة الترجمة بفاعلية وكفاءة. 

 
بشكل كبير على التقاضي الحالي والدعم القانوني  مليون دوالر تعتمد 2.7يتم تمويلها لتصل إلى التي و التكاليف القانونية

الجديدة وكذلك تقديم كافة خدمات الدعم القانوني  gTLDللمبادرات التنظيمية، والعمل المتواصل المطلوب لدعم إطالق 
 .تي قد تحدثمن المنتظر أن تغطي ميزانية الطوارئ أية زيادات في تكاليف الخصومات القضائية ال .األخرى للمبادرات األساسية

 .2008ويتسق المبلغ المخطط له في الميزانية للتكاليف القانونية مع تكاليف السنة المالية 
 

الخدمات المهنية األخرى تكاليف أنشطة األعمال العادية الخاصة بالمستشارين مثل المراجعات والخدمات الضريبية،  وتتضمن
  .والمتخصصين والمحللين
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 التكاليف اإلدارية
 

2009سنة المالية ال   ميزانية السنة المالية  
2008

توقعات السنة المالية 
2008 

مليون 6.5 اإلدارة مليون 4.0  مليون 4.7   
 

دوالر، تشمل جهاز كمبيوتر  6,000قدَّر بمبلغ لكل منصب جديد، وتُ التكاليف المتعلقة بإنشاء تكنولوجيا المعلومات •
 .رخصة وضمان ونظام حماية ضد السرقات وحماية أماننظام نسخ احتياطي، وبرامج مووشاشة وهاتف 

مكان مؤجر ومن المنتظر الحصول على  .خارج مارينا ديل راي وسيدني وبروكسل ICANNلعمليات تشغيل  اإليجارات •
 .2009في واشنطن العاصمة وذلك خالل السنة المالية  صغير

 

   نفقات اإليجارات
 840,000   مارينا ديل راي
 300,000   بروكسل
 240,000   سيدني
 300,000   واشنطن العاصمة
 90,000    مكان االنتظار

  1,770,000 

 
 .2009دوالر، ويظل ثابتًا في السنة المالية  180,000إلى  ICANNقدَّر أن يصل تأمين أعمال من المُ •
 .دوالر 500,000تصل تكلفة توصيل الشبكة إلى ما يقرب من  •
 .دوالر 336,000الكمبيوتر األخرى بمبلغ  قدَّر تجهيزاتوتُ •
 .قدَّر تكاليف الهاتف وتشمل الهواتف الخلوية، بما يزيد قليالً عن مليون دوالرتُ •
 .دوالر 350,000قدَّر تكاليف التطوير المهني بمبلغ تُ •
 .دوالر تقريبًا 200,000قدَّر تكاليف تدريب الموظفين بمبلغ وتُ •

 

 محقق الشكاوى
 

 :4 الفقرة ،1 القسم ،V المادة ،ICANN لوائح بموجب
وعلى محقق  .السنوية ICANNعلى مجلس اإلدارة إقرار الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى كجزء من عملية ميزانية 

ً الشكاوى تقديم ميزانية مُقترَحة للرئيس، وعلى الرئيس تضمين طلب تقديم الميزانية  ي دون تغييرات إلى مجلس اإلدارة فو كامال
ال تحتوي هذه المادة على ما يمنع الرئيس من عرض وجهات نظر منفصلة  .ICANNالعامة التي يقترحها رئيس  ICANNميزانية 

  .أو حجمها أو أية مالمح أخرى ICANNحول حقيقة الميزانية المُقترَحة التي يقدمها محقق الشكاوى إلى مجلس إدارة 
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 تكاليف خفض العملة
 

2009السنة المالية    ميزانية السنة المالية  
2008

توقعات السنة المالية 
2008 

مليون 0.9 خفض العملة   . مليون 1   مليون .  

 
وتشمل رأس المال ) ICANNثالث سنوات بالنسبة لألصول الهامة لدى (تعتمد على عمر خدمة األصول  تكاليف خفض العملة

 .2009عملة لرأس المال الذي يتم شراؤه مجددًا خالل السنة المالية إضافة إلى خفض ال 2009المشترَى قبل السنة المالية 
 

 نفقات الدين الهالك
 

ميزانية السنة المالية  2009السنة المالية   
2008

توقعات السنة المالية 
2008 

  مليون 1.0   مليون 1.0   مليون 1.8  نفقات الدين الهالك
 

قد أثبتت  .من إجمالي اإليرادات% 3وهي تقدَّر بنسبة  .حساب التي لن يتم تحصيلهاهو ما يقدَّر بكشوف ال نفقات الدين الهالك
 .وقد صارت هذه الجهود روتينية اآلن .الجهود الحالية نجاحًا مبهرًا للحفاظ على المُسجلين قيد التحديث في دفع الفواتير

 

 تكاليف رأس المال
 

2009السنة المالية    ميزانية السنة المالية  
2008

توقعات السنة المالية 
2008 

مليون 3.7 رأس المال مليون 1.6   مليون 1.1     
 

وتعد هذه الزيادة  .مليون دوالر إلجراء إصالحات رأس المال 3.66مبلغ  2009تشمل ميزانية رأس المال األولية للسنة المالية 
كما تشمل أيضًا بعض  .تية وزيادة الطلبات عليهالزيادة حجم بنيتها التح ICANN؛ حيث تستعد 2008هامة في السنة المالية 
قائمة أخرى بعناصر ميزانية رأس المال، والتي ستشمل مبلغًا كبيرًا،  اقتراحسيتم أيضًا  .الجديدة gTLDالتمويل لواجهة تطبيق 

 :2009يوضح الجدول التالي ميزانية رأس المال األولية للسنة المالية  .الجديدة المستقلة gTLDفي ميزانية 
 

 ميزانية رأس المال
  1,155,000.00$  استمرارية العمل وتجاوز الكوارث •
  150,000.00  $  المرتفعة IANAدرجة توفر  •
  IANA  $  100,000.00نظم برامج  •
  int  $   50,000.00.و arpa.للموارد وإدارتها لها لكل من  IANAتخصيص  •
  50,000.00   $  االستعداد للتشغيل ألتمتة منطقة الجذر •
  75,000.00   $  نظام التوافق •
  140,000.00  $  المشاركة والتعاون عن بعد •
  150,000.00  $   الجديدة gTLDواجهة تطبيق  •
  150,000.00  $  نظام الحساب المالي •
  505,000.00  $  ترقيات البنية التحتية •
  150,000.00  $  إصالحات الحماية •
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  L  $  630,000.00-إصالحات نظام الجذر •
  255,000.00  $  إصالحات نظم برامج التشغيل •
  100,000.00  $  إنشاء المعمل الفني •

  3,660,000.00$ اإلجمالي                              
 

كما  .IPv6داخليًا لتبني  ICANNستشمل إصالحات تكنولوجيا المعلومات وإحالل النظم البائدة تدابير احتياطية لضمان استعداد 
 IPv6وكذلك ضمان قدرات  Lيشمل ذلك أيضًا ترقيات البنية التحتية الالزمة لتحقيق درجة توفر مرتفعة واستقرار خدمات الجذر 

 .ICANNفي خدمات 
 

 األحداث الطارئة
 

2009السنة المالية    ميزانية السنة المالية  
2008

توقعات السنة المالية 
2008 

ونملي 4.0األحداث الطارئة مليون 1.7     غير متاح  
 

وللسماح بإمكانية  .المستقلة بناءً على أكثر المعلومات المتاحة مصداقية 2009تم تقدير عناصر ميزانية السنة المالية  •
  .مليون دوالر في الميزانية 4.0زيادة التكاليف عن التقديرات األصلية، تم تضمين ميزانية طوارئ تبلغ إجمالي 

 

حاليًا بإنفاق األموال  ICANNوتلتزم إدارة  .2008حديد ميزانية طوارئ رسمية في ميزانية السنة المالية كما تم كذلك ت •
 2009توضح تقديرات السنة المالية  .وفقًا للميزانية األساسية وال تلجأ لميزانية الطوارئ إال في عند الضرورة القصوى

 .ق بالفعلمن ميزانية الطوارئ هذه سيُنف -إن وجد  -أن قليالً 
 

تمت زيادة ميزانية الطوارئ للتأكيد على وجود موارد كافية مدخرة لمكافأة مجلس اإلدارة  مكافآت مجلس اإلدارة •
، وذلك وفقًا لدراسات مخططة ونتائج مشاورات ICANNوفرق الخبراء مقابل الوقت الثمين الذي يكرسونه اهتمامًا بـ 

برامج مكافآت فقط بعد مشاورات للمجتمع وتعديل اللوائح  وسيتم تبني أية .ICANNترد في توصيات إلى 
)22-VI -http://www.icann.org/general/bylaws.htm .( ) تتطلب اللوائح حاليًا أن يتم تعويض المديرين وفرق

 ).، وتمنع تعويض المديرين مقابل خدماتهمواجباتهمألداء  الخبراء مقابل النفقات التي ينفقونها
 

  .يعد الوفاء بأية زيادة في تكاليف الخصومات القضائية التي قد تطرأ، أحد أسباب إقرار ميزانية الطوارئ .التقاضي •
 

ة الشرائية تسبب االنخفاض المتوالي للدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى في تدهور القو :مخاطر صرف العمالت •
بغير عمالت الواليات المتحدة، تم ادخار جزء من  ICANNوحيث تزايدت تكاليف  .2008في السنة المالية  ICANNلـ 

إليك جدول بمعدالت تبادل العمالت الرئيسية المستخدمة في خطة  .ميزانية الطوارئ تحسبًا لمخاطر صرف العمالت
 :2009تشغيل وميزانية السنة المالية 

 
 سعر صرف العملة العمالت غير األمريكية

 يورو مقابل الدوالر األمريكي 1.55اليورو
 دوالر أمريكي مقابل الدوالر الكندي 0.998الدوالر الكندي

 دوالر أسترالي مقابل الدوالر األمريكي 0.947 الدوالر األسترالي
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 االحتياطي صندوق في المساهمات 6
 

مويل مكافئ احتياطي مالي بالكامل لنفقات تشغيل سنة في خالل ثالث إلى خمس االستراتيجية إلى ت ICANNتدعو خطة 
مليون دوالر سنويًا في صندوق  15و 10ومن المخطط له تحقيق هذا الهدف من خالل المساهمة بما يتراوح بين  .سنوات

مليون دوالر تتم إضافته إلى  2.2من ، تم تقدير ما يقرب 2009في خطة التشغيل والميزانية األولية للسنة المالية  .االحتياطي
الجديد الذي يتم تنفيذه مرة واحدة هي السبب الرئيسي  gTLDتعد تكاليف برنامج  .2009صندوق االحتياطي في السنة المالية 

سية، الرئي 2009ويبدو أن هذا يعمل على توازن التمويل الالزم لمبادرات السنة المالية  .لمساهمات االحتياطي ضمن هذا الهدف
الجديدة  gTLDإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تقدم ميزانية  .مع تجنب زيادة الرسوم واالستمرار في نمو صندوق االحتياطي

 .الجديدة gTLDمساهمات أعلى في صندوق االحتياطي في األعوام القادمة لبرنامج 

 المعتمدة المستقلة الميزانية - الجديدة gTLD برنامج 7

، ICANNالجديدة لألفضل مع جهود تعاون موظفي  gTLDsيذ توصيات السياسة وتطوير العمليات لتقديم تتحرك عملية تنف
 .والمشاورات الخارجية والمجتمع

 :الجديدة gTLDsأسلوب ميزانية لـ 

 :الجديدة gTLDهناك عناصر عديدة لنفقات 

 التكاليف المتعلقة بعملية التنفيذ •
 ين لبدء عملية التطبيقإنشاء النظم وتدريب الموظفين الالزم •
 تكاليف عمليات التطبيق ونظم وموظفي القياس لسير التطبيقات القادمة •
وحتى مزودي االمتداد الذين تم تفويضهم ) وفرق خبراء مزود االمتداد IANAمثالً، من خالل وظيفة (خدمات التزويد  •

 حديثًا

 :ICANNالجديدة مصدرَين من مصادر إيرادات  gTLDsمن المنتظر أن تزود 

 رسوم عمليات التطبيق •
 الجديدة TLDsرسوم مزودي االمتداد المرتبطة بالعمليات الجارية لـ  •

وليس معلومًا توقيت تنفيذ  .لذا، يتم اقتراح ميزانية مستقلة .وال تضع هذا الميزانية توقعات بكل عناصر التكاليف واإليرادات هذه
إضافة إلى ذلك، بينما يوجد تقدم  .ICANNبيًا أثرًا جوهريًا على ميزانية التطبيقات األولى، وقد يكون الختالف وقت قصير نس

 .الجديدة، ما زال يجري تحديد بعض العناصر الرئيسية المؤثرة على التكاليف gTLDملحوظ في العديد من جوانب خطط تنفيذ 

 :للميزانية المستقلة مكونان هما

وهذه في الحقيقة ال تمثل شيئًا؛ حيث من المخطط له  .لتقييماإليرادات والتكاليف المرتبطة بالتطبيق وعملية ا .1
ومع ذلك، هناك شكوك تؤخذ في االعتبار بشأن  .توازن التكاليف مع إيرادات رسوم التطبيق على المدى البعيد

وسيبدأ القضاء على هذه الشكوك عند اقتراب إطار إطالق  .لهذا الجزء من الميزانية والتدفق النقديالتوقيت 
gTLD الجديدة. 
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والتكاليف المرتبطة (وفقًا لطلب وتوقيت غير مؤكدين، لن يتم حل طلبات الخدمات  .الجديدة gTLDsدعم تشغيل  .2
وعملية تقييم خدمات مزود االمتداد والدعم القانوني لمفاوضات  IANAتفويض منطقة جذر وظيفة : مثل) بها

 .التعاقدات، حتى يصبح إطالق العملية واقعًا ملموسًا

قبل إطالق  ICANNالجديدة إلى مجلس إدارة  gTLDتعديالً على ميزانية  ICANNللتعامل مع هذه الشكوك، سيقدم موظفو و
بينما يمكن أن يتنبأ التعديل الذي سيجري على هذه الميزانية بإيرادات وتكاليف حقيقية،  .يومًا تقريبًا 90عملية التطبيق بمدة 

وبناءً على ذلك، يجب  .ن يحمل التأثير النهائي لهذا التعديل أية زيادات ذات أهمية للنفقات، لGNSOباالتساق مع توصيات سياسة 
 .أن تغطي اإليرادات الناتجة عن رسوم التطبيق اإلنفاق

 gTLDلعملية  ICANNحيث تستعد  2009ومع ذلك، هناك بعض النفقات التي من المحتمل أن تحدث في السنة المالية 
والدعم  IANA(لنفقات رسوم الخدمات المهنية لبعض جوانب تطوير العملية وبناء موظفي تشغيل تشمل هذا ا .الجديدة

وقد تم تضمين هذه النفقات مباشرةً في ميزانية السنة المالية  .ونظم كمبيوتر) القانوني ودعم مزودي االمتداد والمُسجلين
 .؛ حيث أنها مؤكدة2009

الجديدة، ولكن من المخطط له أن يتم تمويل تكاليف عملية  gTLDلتطبيقات  ليس من الممكن بعد رسم شكل توضيحي دقيق
gTLD تشمل التكاليف المراد تعويضها تكاليف تطوير عمليات التنفيذ،  .الجديدة ذاتيًا بالكامل، وأن تتوازن مع رسوم التطبيق

بمرور الوقت،  .وني والفني ومجال التشغيلوالتكاليف المتعلقة بتشغيل عملية التطبيق وتأمين ضد المخاطر في المجال القان
الخبرة بالبرنامج، سيتم ضبط الرسوم لتوجيهها إلى األهداف الفعالة أو التكاليف غير المتوقَّعة، كما  ICANNحيث تكتسب 

  .ستكتسب خبرة فعلية بالمخاطر المحتملة

ة واألقسام األخرى بالتكاليف المتزايدة الجديد gTLDتزويد مكتب  :قد تشمل تكاليف بدء التشغيل، وليست مقصورة على
وتطوير عملية البت في النزاعات ومزود " الممارسات"الجديدة ورسوم الخدمات المهنية المتعلقة بتطوير  gTLDsالمتعلقة بـ 

 ICANN والتقييمات الفنية والتجارية والمالية التي يقوم بها موظفو IDNالحلول الحسابية وتطوير الواجهة وجزء من تكاليف 
 .ومزودي الخدمات بالخارج

 .الجديدة gTLDبدء التشغيل المرتبط ببرنامج / مليون دوالر للتكاليف المباشرة للتنفيذ  8.6مبلغ  2009تقترح ميزانية السنة المالية 
و إنشاء وه 2009وهناك عنصر تكلفة آخر تشمله ميزانية السنة المالية  ).العناصر الموضحة في الفقرة أعاله(وهذا يشمل 

وقد نشأت الحاجة إلى استراتيجية  .وشركات العالقات العامة الدولية ICANNاستراتيجية اتصاالت من خالل جهود موظفي 
ستركز استراتيجية االتصاالت على التواصل العالمي قبل نشر الوثائق األولية  .GNSOالجديدة من خالل  gTLDفعالة التصال 

ستكون هناك أيضًا  ").RFP"والتي تُعرف بالممارسات (الجديدة  gTLDتوقيت وتطبيق  والنهائية التي تصف عملية مراحل
  .تكاليف مرتبطة بترجمة االتصاالت إن كان مالئمًا

سيتم أخذ التعليقات العامة في االعتبار  .األولية في مرحلة اإلعداد وسيتم نشرها لتلقي التعليقات العامة حولها RFPوتعد 
  .ICANNة، والتي سيتم نشرها قبل التطبيقات التي تقبلها النهائي RFPلتطوير 

بتوفير هيئات  ICANNفي األشهر التالية، ستقوم  .GNSOلتنفيذ توصيات سياسة  2008وقد حدث تقدم كبير أثناء السنة المالية 
وموارد لمضاعفة جهود  )مثل مزودي التقييم ومزودي التقييم المقارن ومزودي البت في النزاعات ومزودي المزادات(مستقلة 

 .التقييم في المرحلة األولى من التطبيقات
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FY09 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)

Other *
$16,137,209 

31%

Excellence in Operations
 $17,542,851 

34%

Excellence in Policy 
Development
 $3,226,553 

6%

International 
Participation
 $3,755,949 

7%

Multi-stakeholder 
Environment
 $8,736,708 

17%

Post-MOU Model
 $2,415,086 

5%

 $51,814,356 

 

FY08 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)

Other *
 $11,296,085 

29% 

Excellence in Operations
 $14,895,419

38%

Excellence in Policy 
Development
 $2,565,541

6%

International 
Participation
 $2,980,106 

7%

Multi-stakeholder 
Environment
 $6,122,141

15% 

Post-MOU Model
 $1,936,596

5%

 $39,795,888 
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FY09 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)

Other *
 $16,137,209 

31%

DNS Stability & Security
 $8,354,247 

16%
Promotion of  Competition 

and Choice
 $6,676,794 

13%

Bottom-Up, Transparent 
Policy Development 

Support
 $10,420,946 

20%

Global Community 
Participation
 $10,225,160 

20%

 $51,814,356 

 

FY08 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)

Other *
$11,296,085 

29%

DNS Stability & Security
 $6,906,960 

17%

Promotion of  Competition 
and Choice
 $5,645,012 

14%

Bottom-Up, Transparent 
Policy Development 

Support
 $7,911,211 

20%

Global Community 
Participation
 $8,036,620 

20%

 $39,795,888 
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FY09 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)

Personnel
19,880,664 

38%

Travel & Meetings
 12,481,605 

24%

Professional Services
 11,885,616 

23%

Administration
 7,566,468 

15%

 $51,814,353 
 

FY08 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)

Personnel
 18,191,931 

46%

Travel & Meetings
 8,110,922 

20%

Professional Services
 9,453,072 

24%

Administration
 4,039,963 

10%

$39,795,888 
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Budget FY09 - Revenue by Source (in US dollars)

Registrar
30,947,000 

52%

Registry
 25,104,000 

41%

RIR
823,000 

1%

ccTLD
2,300,000 

4%

Other
1,500,000 

2%

$60,674,000 

 

Budget FY08 - Revenue by Source (in US dollars)

Registrar
26,730,015 

52%

Registry
 19,652,139 

39%

RIR
823,000 

2%

ccTLD
1,800,000 

4%

Other
1,347,500 

3%

 $50,352,653 
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 المالحق 8

 :قائمة المبادرات التنظيمية - أ

 2009مهام التشغيل للسنة المالية  

  الجديدة gTLDإكمال تنفيذ سياسة  .1
  

  :الجديدة TLDsلدعم  ICANNتعداد لمتطلبات تشغيل الجديدة وإنشاؤها واالس TLDتصميم عمليات تطبيقات 
 تغييرات االتفاقية/تحديد توقعات -تصميم عملية بت في نزاعات وتنفيذها  •
  ويشمل المعايير والعملية التجارية والفنية - RFPتطوير وتكامل  •
  التقييم المقارن •
  )gTLD(معايير وعملية السلسلة  •
  )gTLD(معايير ارتباك السلسلة  •
  )DNSاستقرار (ول الحسابية الحل •
  المزاد العلني •
 تكلفة البرنامج وتطوير الرسوم •
 تصميم عملية التعاقدات وتنفيذها •
كتابة كافة مواد االتصاالت مثل تقارير الحقائق ومحتوى موقع الويب والتقارير الداخلية والخارجية، وإجراء عروض تقديمية،  •

 .لمقابلة وتنسيقها، وإدارة تنسيق إشعارات مقر االتصاالت العالميالمساعدة في كتابة اإلصدارات والمعلومات ا
 إجراء دراسة اقتصادية مستقلة •

 IDNتقدُّم أنشطة  .2

 .IDNالتنفيذ الفني لـ /الجديدة واستخدام رمز البلد للتنسيق gTLDsذو الصلة بـ  IDNعمل 
 
 IDN TLDsتنسيق االهتمامات اإلقليمية في تنفيذ  •
 )إنهاء لغات موجود/إطالق لغات جديدة( wikiالفنية من خالل  IDNرات استمرار الدعم الختبا •
 إجراء اختبارات الشرشرة •
لألخذ في االعتبار عمليات تضمين وتنفيذ السياسة وتطوير  ccNSOو GNSOتقديم الخبرات ودعم السياسة لجهود قادة  •

 .الجديدة IDNإطار عمل 
 .IDNنفيذ متطلبات توجيهات تطوير عملية دعم مزودي االمتداد وتنفيذها في ت •
 تقديم التواصل والتدريب اإلقليمي •
 ccNSOتبسيط مناقشات السياسة والتنفيذ المحتمل للتتبع السريع لـ  •

  وبنيتها التحتية IANAتقوية وظيفة  .3

لح من اتجاه عالقات أصحاب مصالح إلى اتجاه خدمات، مع المحافظة على عنصر عالقات أصحاب المصا IANAستنتقل وظيفة 
وبإعادة تركيز جهودنا، ستسمح لنا هذه الطريقة بضمان  .بناء الثقة بين المجتمعات المعنية IANAالحميمة والتي أتاحت لفريق 

 .أن تكون الخدمات البنية التحتية للنظم قوية بما يفي بالطلبات المتزايدة ويكفيها العام القادم وفيما بعد
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 :، والتي تشملIANAالعمليات اإلدارية الخاصة بوظيفة  في عملية أتمتة العديد من ICANNستستمر 
  تقديم الطلبات الخاصة بتغييرات منطقة الجذر وإجرائها •
  طلبات البروتوكول والمعيار •
  إصدار تقارير بشأن مقاييس األداء •

ة وأنشطة التشغيل بتلبية احتياجات الموظفين ومواردهم بناءً على ما إذا كانت تتم أتمتة األنشطة اإلداري ICANNستقوم 
  .الرئيسية جزئيًا أم كليًا

  توسيع المشاركة .4

في  ICANNإنشاء تواجد لمنظمة  .االستمرار في البحث عن طرق لتوسيع المشاركة المباشرة والمشاركة عن بعد حول العالم
عمليات التشغيل وواجهة  في توسيع المشاركة من خالل إضفاء الطابع العالمي على ICANNمنطقة أسيا والهند لتعزيز أولوية 

ICANN إضافة إلى زيادة التركيز حول التطوير التجاري  .من خالل مشاركة أصحاب المصالح الذين لم يتم تمثيلهم من قبل
  .للشركات

 
في توسيع  ICANNفي مختلف المنتديات الدولية واجتماعات اإلنترنت اإلقليمية لتعزيز أولوية  ICANNتسهيل مشاركة  •

من خالل مشاركة أصحاب المصالح  ICANNن خالل إضفاء الطابع العالمي على عمليات التشغيل وواجهة المشاركة م
 .هؤالء

 .وتنفيذ توصياتها(PSC) لتوسيع المشاركة من خالل دعم عمل لجنة استراتيجية الرئيس ICANNتعزيز أولوية  •
 .استخدام بيوت خبرة إقليمية في أسيا وإنشاؤها •
في عالم اإلنترنت من خالل  ICANNضفاء الطابع العالمي على واجهتها والحفاظ على مكانة إل ICANNتعزيز أولوية  •

 .ITUفي اجتماع إنترنت إقليمي أو عرضها في اجتماعات  ITUاالشتراك مع 
المستقل في عالم اإلنترنت والمشاركة في حوار حوكمة اإلنترنت من خالل تقديم الدعم  ICANNالحفاظ على دور  •

 .2008، حيدرأباد بالهند، في ديسمبر "منتدى حوكمة اإلنترنت"في  والمشاركة
 IPV6واألمان و IDN(تنظيم اجتماع إقليمي مستهدف في أسيا واستضافته، ويركز على موضوعات االهتمام بالمنطقة  •

رها على من منطقة لم تشهد نشاطًا كغي ICANNلتوسيع المشاركة في عمليات  ICANNلتعزيز أولوية ) إلخ... gTLDsو
 .مدى تاريخها

المستقل في عالم اإلنترنت والمشاركة في حوار حوكمة اإلنترنت من خالل تقديم دعم  ICANNالحفاظ على دور  •
 .IGFسكرتارية 

لدعم استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله من خالل تطوير المواد التعليمية المتقدمة ولتقديم بناء السعة  ICANNدعم أولوية  •
 ccTLDلـ 

 .رجمة الوثائق والترجمة الفورية أثناء االجتماعات، بما في ذلك التسجيل باللغة اإلنجليزيةت •
  الحفاظ على برنامج المنح •

  توسيع أنشطة التوافق التعاقدي .5

بموارد لزيادة إجراءات التوافق التعاقدي بشكل فعال، بما في ذلك نظام مراجعة أداء مزود االمتداد  ICANNتزود الميزانية 
يعمل برنامج التوافق الفعال على حماية أعضاء مجتمع اإلنترنت  .لمُسجل للتوافق بين كافة األطراف في هذه االتفاقياتوا

بنشر برنامج التوافق  ICANNقامت  .النظراء والعمالء من خالل تأكيد اتساق سلوك مجتمعات المُسجلين ومزودي االمتداد
 ./http://www.icann.org/complianceالخاص بها على الموقع 
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 :تتكون عناصر البرنامج من .ويعتمد برنامج التوافق على العالقات الحالية والبنَّاءة مع مجتمعات المُسجلين ومزودي االمتداد

مزودي االمتداد لضمان /ليات تشغيل المُسجلينوظائف المراجعة الفنية وغير الفنية المطلوب مراجعتها وفق قاعدة منتظمة، وعم
 .التوافق مع التعاقدات والمعايير المالئمة

 .مزودي امتداد محددين/تعليقات مسجّل النطاق والمستخدم فيما يتعلق بمُسجلين/التتبع اإلحصائي المطوَّر وتحليل شكاوى •
نَّاء مع مزودي االمتداد والمُسجلين لتنفيذ خطط إجراء العمل الب .المتابعة السريعة على أمثلة محددة للسلوك غير المتوافق •

 .التصحيحات وإكمالها
التنفيذ المتواصل لزيادة اإلجراءات وفترات العالج المتعلقة بها بشكل مخطط له، بما في ذلك عالج األداء المحدد والحلول  •

 .القانونية؛ لتصحيح األضرار المستمرة ولتأكيد صحة وظيفة التوافق
 إلكترونية شهرية للتوافقنشر مجلة  •
 .؛ لتحديد أشكال مقبولة لعمليات التشغيل بصورة أفضل"اتفاقية اعتماد المُسجل"من خالل دائرة المُسجلين، إعادة كتابة  •

  .المُسجل/إنشاء دعم مزود االمتداد .6

 .RSTEPجغرافية واالستمرار في توسيع خدمات مزودي االمتداد والمُسجلين من خالل االتصال والتواصل والتغطية ال

 تحسين القدرة على العمل العالمي ودعم نمو السوق في المناطق األخرى •
 DNSالمشاركة في ورش عمل واجتماعات مجتمع  •
  توسيع سياسة التقارير لتحسين عالقات أصحاب المصالح •
 توسيع التواصل التنفيذي للمُسجلين •
 زيادة زيارات الموقع للمُسجلين ومزودي االمتداد •
  طة المُسجلين التجريبية بما في ذلك االختبار المباشر مع مزود االمتداد أو مزودي االمتدادتنفيذ خ •
  تطوير إجراءات راسخة والحفاظ عليها لحماية مسجّلي النطاق في مقابل آثار أعطال العمل أو إنهاء مسجّلي النطاق •
 لي النطاقالحفاظ على بيانات مسجّل النطاق للحفاظ على حق االختيار وحماية مسجّ •
 "فريق المُسجلين"تقديم دعم التنسيق لعملية التفويض ونطاق واسع من المبادرات داخل وحدة  •
 اللقاءات اإلقليمية –تسهيل اجتماعات التواصل  •
 ضمان أداء مزود خدمات المزادات •

 المزيد من عمليات تطوير السياسة .7

 المراجعات التنظيمية الكاملة وتنفيذ التوصيات و
ASO وccNSO وAt Large وSSAC وRRSACإضافة إلى ما يلي ،: 

وفقًا لتوجيهات  PDPو WGفيما يتعلق ببنية ) BGC(لجنة مديري مجلس اإلدارة ) WG(تنفيذ توصيات مجموعة عمل  •
من المنتظر أن ينتج عن الجهود عملية سياسة فعالة ذات كفاءة مع زيادة اشتراك كافة جوانب  .ICANNمجلس إدارة 

 .GNSOمجتمع 
تحليل تكاليف لتحديد مجاالت الدراسة المحتملة /WHOIS PDP PROJECT، إجراء GNSOمجلس  PDPلدعم جهود  •

 .عبر مجتمع اإلنترنت Whoisألنشطة 
 .، وذلك بعد تحليل دراسة التكاليفGNSOفعلية كما يوصي بذلك مجلس  Whoisوإجراء دراسات  •
  و BGC WGتوصيات اإلصالح باالتساق مع  •

o  إلعالم قادة إنشاء آليةGNSO اتجاهات المجال المتطورة التي ستساعدهم في تحديد /بشكل منتظم بمشاكل
 مشاكل السياسة الهامة مسبقًا

o  تطوير مناهج المعرفة وتدريب المهارات لقادةGNSO  لتنمية مهارات القادة الحاليين وتكوين القادة الجدد
 وتطوير القادة القادمين في المستقبل

o فيما يتعلق بعمليات ) الشفافية(جديد وأدوات اتصال أخرى وتطويرها؛ لتطوير اتصاالت المجتمع  تحديد موقع ويب
 السياسة
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o تحسين أنشطة التطوير وزيادة مشاركة المجتمع في هذه األنشطة 
من خالل جمع  ICANNومجلس إدارة  GNSOالتي تبناها مجلس " جهود سياسة اختبار النطاق"التقييم العادل لنجاح  •

 انات وإصدار التقارير وفقًا للتوجيهاتالبي
 بناءً على دراسة مستقلة NomCom" لجنة الترشيح"تنفيذ إصالحات  •
للوصول إلى الحد األقصى من مشاركة أصحاب المصالح في اجتماعات المجلس  GNSOإجراء مؤتمرات تيليكونفرنس  •

 ة مجموعة العملالحالية ولقيادة جهود تطوير فعالة للسياسة في إطار عمل جديد لسياس
 تنفيذ توصيات إصالحات المراجعات الكاملة األخرى •

  تنفيذ مبادرات األمان .8

وأيضًا إنشاء نظام  .التشغيلية والتنسيقية واإلدارية ICANNعبر نطاق من وظائف  ICANNإنشاء برنامج أمان قوي لمنظمة  •
ستراتيجية مجتمع اإلنترنت ذي أصحاب مصالح كقاعدة للتخطيط بعيد المدى لمواصلة ا DNSمخاطر شامل لعمليات تشغيل 

  .ين إلدارة المخاطر المعروفةدمتعد
 .لوضع خريطة بالمخاطر المحتملة لمواجهة الهجمات المُعقدة DNSمشاركة مجتمع  •
  وتحديد المسؤوليات الكلية في تحسين األمان ICANNالتركيز على تحليل دور  •
 المحيط الهادئ/التدريب على مواجهة الكوارث والتهدئة في منطقة أسياوتمكينه من خالل تنفيذ  ccTLDتحسين مجتمع  •
المطوَّر وتقديم التدريب المتواصل حول التخطيط للكوارث والتهدئة في مناطق أخرى  ADRPاالستفادة من مواد تدريب  •

 حول العالم
  باألمان ومجتمعات األمان اإللكتروني التي تُمثلها وآرائها وأهدافها الخاصة ICANNمشاركة  •
كنظام أساسي لتحسين ممارسات ) إلخ... ARPA.و L-الجذر (على عمليات التشغيل  ICANNإنشاء أسلوب لسيادة سلوك  •

 DNSالتشغيل، لعمليات تشغيل 
لتقديم أفضل الممارسات، وتحسين مشاركة المعلومات وأساليب التدريب واالختبار وبرامج  DNSالعمل مع مجتمع تشغيل  •

 ين األمان واالستقرار والمرونةالتعاون؛ لتحس
تقديم الخبرات فيما يتعلق ببرنامج للتدريب على مالمح التهديدات المتقدمة والتخطيط للتهدئة لتشتمل على األخطار  •

والبدء في تنفيذه؛  ICANN/DNSالتجارب الفنية إلنشاء برنامج مرحلي من خالل مجتمع /المتكررة في مجال التدريب
الداخلية واالستفادة من  APTLDعبر التدريبات واالختبارات القائمة على خبرات من اجتماعات لتحسين سعة األمان 

  وتدريباتها وخبراتها الداخلية ICANNممارسات 
وعمليات التشغيل  int/.arpa.أو مسؤوليات /و ICANNلمنظمة  L-إنشاء إطار عمل وتنفيذ تجربة واحدة تتعلق بالجذر  •

األوسع، وأيضًا لتحسين حالة  ICANNيد منها القادة في التنبؤ ببرامج االختبارات في مجتمعات الخاصة بها، كقاعدة يستف
االستفادة من  .نقطة تحول للتخطيط/كنموذج 2008التجريبي في يناير  gTLDاالستفادة من تشغيل  .المرونة بها/األمان

 .ثناء تطويرهاالمخطط لها أ TLDاختبار /الجهود إلجراء اختبار تجريبي لبيئة تدريب
 .ccTLD، وبخاصة مع DNSتدريبات أساسية على بناء السعة مع مجتمع مشغلي /تقديم مساعدات •
مع السعي قُدمًا  2008لتسهيل مشاركة مستودع أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بنهاية عام  ICANNإنشاء أسلوب  •

 .2009تنفيذ بدء التشغيل المتواصل في يناير  .ب التنفيذفي زيادة المشاركة مع اآلخرين؛ لتطويره ونشره كجزء من أسلو
في  ICANNفي تمكين إجراءات التعاون من خالل مجتمع مسجّلي ومزودي امتداد  ICANNبدء التخطيط لزيادة مشاركة  •

 .المتعلقة بالتدفق السريع DDOSوتهدئة  BOTNETتهدئة األنشطة الضارة، وبخاصة في استئصال 
 .2008واختبار يناير  gTLDلمزود امتداد إنشاء خطة تجريبية  •

  إجراء تحسينات إدارية .9
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في توسيع المشاركة وإنشاء  ICANNفي واشنطن من خالل إنشاء مكتب دائم بها لتعزيز أولوية  ICANNتحسين تواجد  •
 .واجهة من خالل مشاركة أصحاب المصالح

  ICANNتقديم سكرتارية لدعم مجلس إدارة  •
 القادمين ICANNإدارة  تقوية سلطة أعضاء مجلس •
 تحسين جودة وتكرار إصدار التقارير لمجلس اإلدارة والمجتمع •
 نظام الهاتف -تحسين المشاركة عن بعد مع تحسين األدوات  •
من خالل تقديم المعلومات والتعليم والمواد الالزمة إلى المناطق، فيما  JPAلما بعد االنتقال من  ICANNدعم أولوية  •

  .JPAفيما بعد  ICANNوإنشاء خريطة طريق لعمليات تشغيل  JPAة ما بعد االنتقال من يتعلق بحالة وعملي
 .االستمرار في إنشاء األمان وتقويته كجزء أساسي من المهمة •
 إنتاج مواد ألغراض المعلومات والوصول والوضوح •
  JPAالتحسينات اإلدارية واالستفادة من مشاورات االنتقال من  •
 مالي وإمكانية التحول إليه البحث عن نظام حسابات •

 إدارة االجتماعات واألحداث بفعالية .10

 :، وتشملICANNتقديم التخطيط والدعم الجتماعات وأحداث  •
 التي تُعقد ثالث مرات سنويًا ICANNإدارة اجتماعات  •
  إجراء عمليات انتهاء عمل مجلس اإلدارة •
 إجراء اجتماعات إقليمية •
 .مكانها وعددها بشكل استراتيجيتقييم تكوين االجتماعات وتوقيتها و •
 .مُسجلين إقليمية/إجراء اجتماعات مزودي امتداد •
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 ICANNملخص تاريخ لميزانية  - ب

 

 FY06 BUDGET  FY07 BUDGET  FY08 BUDGET  FY09 BUDGET 
REVENUE

Registrar 16,452,000         19,147,000         26,730,000         30,947,000         
Registry 823,000              823,000              823,000              25,104,000         
RIR 5,724,000           14,032,000         19,652,000         823,000              
ccTLD 1,022,000           1,500,000           1,800,000           2,300,000           
Other 35,000                40,000                1,348,000           1,500,000           
Total Revenue 24,056,000       35,542,000       50,353,000       60,674,000       

EXPENSES
Personnel 8,312,000           13,264,000         18,191,931         19,880,664         
Travel & Meetings 5,665,000           7,404,000           8,110,922           12,481,605         
Professional Services 4,200,000           6,731,000           9,453,072           11,885,616         
Administration 4,219,000           3,256,000           4,039,963           7,566,468           

Operating Expenses 22,396,000       30,655,000       39,795,888       51,814,353       

Non Cash Expenses
Bad Debt Expense 500,000              1,560,000           980,103              1,800,000           
Depreciation 96,000                865,000              

500,000              1,560,000           1,076,103           2,665,000           

Total Expenses 22,896,000       32,215,000       40,871,991       54,479,353       

Total Revenue Less Total Expenses 1,160,000         3,327,000         9,481,009         6,194,647         

Contingency -                     -                     1,748,829         4,000,000         

Total Expenses w/ Contingency 22,896,000       32,215,000       42,620,820       58,479,353       

Change to Reserve Fund 1,160,000         3,327,000         6,141,833         2,194,647         

Suggested addition to Reserve Fund 568,000             2,817,000         6,141,833         10,000,000       

Capital 592,000             510,000             1,591,000         3,660,000         

Change in Board Restricted Reserve Fund
Revenue 24,056,000         35,542,000         50,353,000         60,674,000         
Total Expenses w/ Contingency (22,896,000)        (32,215,000)        (42,620,820)        (58,479,353)        
Increase in Reserve Fund 1,160,000           3,327,000           7,732,180           2,194,647           

Suggested addition to Reserve Fund (568,000)             (2,817,000)          (6,141,833)          (10,000,000)        
Addition / (Shortfall) 592,000             510,000             1,590,347         (7,805,353)        

Historical ICANN Revenue and Expense Budgets (in US dollars)
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 االستراتيجيةالسمات البارزة للخطة  - ت

 
 ثالث سنوات المطلوب تحقيقها خاللالنتائج  االستراتيجيةاألولوية 

 gTLDsو IDNsتنفيذ  .1
 الجديدة

 

-ISO 3166ذات رموز  (IDNC)المرتبطة بنطاقات  IDN ccTLDsاسة لـ إكمال عملية السي. أ
السريع بهدف وضع رمز البلد األول  التتبعفترة هذه الخطة، ودعم عملية  خالل ثنائية األحرف 1

IDNCs  2009 بداية/2008في أواخر  الجذرفي. 

 .2009ة بداي/2008الجديدة في الجذر في أواخر  gTLDتنفيذ أول سلسلة من سالسل  .ب

وهي عمليات ) بما في ذلك إدارة المعارضات(الجديدة  gTLDضمان عمليات تحسين وتنفيذ .ج
روتينية يتم تشغيلها طبقًا لخريطة عملية منشورة في إطارات زمنية يمكن التنبؤ بها ويقبلها 

 .2010المجتمع بحلول عام 
تعزيز أمان المعرِّفات  .2

الفريدة لإلنترنت 
 واستقرارها

، وتحديد الشركاء المالئمين 2008في أمان اإلنترنت في نهاية  ICANNديم خطة تُحدد دور تق.أ
بطريقة تسهل  ICANNتحديد دور  .وليس بعد ذلك 2009وبدء العمل المشترك بحلول أوائل 

 .فهم المجال والتكاليف والنتائج وموافقة كل من المجتمع ومجلس اإلدارة عليها

وإجراء تدقيق ناجح  2008الخاصة وتنفيذها بحلول نهاية عام  ICANNإكمال خطة أمان  .ب
 .2009لها بحلول نهاية 

بالتشاور مع  2008بحلول أواخر  DNSSECاالستعداد لتوقيع المصدر رقميًا باستخدام تقنية  .ج
 .أصحاب المصالح

لعمل اإلقليمية والهيئات ذات الصلة األخرى ل ccTLDتأسيس برنامج باالشتراك مع منظمات  .د
في الدول النامية فيما يخص مشاكل األمان واالستقرار بحلول أوائل  ccTLDمع مشغلي 

2009. 

في مواجهة الهجمات األكثر  DNSلضمان استمرار صمود  ICANNالعمل مع مجتمع  .هـ
 .الواسعة لتحقيق هذا الهدف ICANNتعقيدًا طوال فترة الخطة، مع مساهمة 

مراقبة انتهاء حيز عنوان  .3
IPv4 لتبني  وتوفير القيادة
IPv6 

لتحديد مجموعة من عمليات المراقبة والسياسات المالئمة لإلنهاء  RIRsو NROالعمل مع .أ
عالميًا وداخل كل منطقة بهدف وصف السياسات واألساليب بنهاية  IPv4القريب لعناوين 

2008. 

من خالل  ICANNع خدمات ، بما في ذلك إتاحة جميIPv6توفير القيادة فيما يتعلق بتبني  .ب
IPv6  مع نقل الكثير من الخدمات في وقت سابق( 2009بحلول منتصف.( 

تحديد الفجوات الفنية الكبيرة وفجوات األسواق في أجهزة وبرامج الشبكات التي تعوق  .ج
 .خالل مدة هذه الخطة IPv6تبني 

تاحة مجموعة كبيرة من خالل الحث على إ IPv6تشجيع حل على المستوى اإلنتاجي لنشر . د
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كخدمة بحث أو خدمة مستهلك ( IPv6من خدمات اإلنترنت الرئيسية بصورة كاملة من خالل 
 .بنهاية فترة هذه الخطة) أخرى

الحفاظ على الثقة في  .4
 وتحسينها gTLDسوق 

 

مواصلة عمل التوافق لضمان التوافق التام وإتمام عمليات التدقيق للتسجيالت والمسجلين . أ
وقد تم إلغاء تسجيل مزودي االمتداد والمسجلين غير (ح بنهاية فترة سريان هذه الخطة بنجا

 .)المتوافقين

 .2008في مستودع البيانات بنهاية عام  الموجودين كل المسجلينتوافق . ب

هذه الخطة، بهدف التعاقد مع  مدة خالل والمُسجلينزيادة التنوع العالمي لمزودي االمتداد . ج
 .الخطة مدة هذهى األقل خارج أمريكا الشمالية أثناء عل هيئة 50

التميز المكافحة لتحقيق  .5
 العمليات األساسية في

األعمال  الخطة، بما في ذلك إدارة مدة هذهأثناء  IANAالحفاظ على مستوى خدمة . أ
 IDNsالجديدة و gTLDsعن  الناتجة المتزايدة

 خالل مدة هذه والمُسجل gTLD متدادمزود ا الحفاظ على مستويات الخدمة لمهام. ب
 .IDNsالجديدة و gTLDsإدارة األعمال المتزايدة الناتجة عن  الخطة، بما في ذلك

نموذج أصحاب  تعزيز .6
 ICANNالمصالح 

المتعددين إلدارة الطلبات 
المتزايدة والحاجات 

 المتغيرة

عند  المشاركة لتحسين وتأسيس أهداف ICANNفي  المشاركةتقييم لمقاييس وير تط. أ
هذه  مدة ، وتنفيذ خطط لتحقيق هذه األهداف فيما تبقى من2008الحاجة بحلول أواخر 

 .الخطة

 .التخطيط هذه مدة كامل لسياسة ترجمة متفق عليها بنهايةتنفيذ . ب

 .للجدول وتنفيذ التغييرات إكمال المراجعات وفقًا. ج

 20، وتدريب 2008ه بحلول أواخر وتنفيذ ICANN للمشاركين فيتصميم برنامج تطوير . د
 .2009بحلول نهاية  للعمل في مواقع قيادية تطوعيةعضوًا من أعضاء المجتمع 

معلومات  بما في ذلك إتاحة كافة(عالمي المستوى على التطوير القدرة على العمل . هـ
 .2010باللغات التي تحددها سياسة الترجمة بنهاية ) األعمال والعمليات ذات الصلة

المسؤولية  تعزيز .7
 والحوكمة

وتعزيز العولمة أثناء  ICANNالقطاع الخاص الذي قاد تنسيق مهمة متابعة االنتقال إلى . أ
  .هذه الخطة مدة

 .هذه الخطة مدةإكمال عمليات التدقيق السنوية الناجحة للمسؤولية والشفافية أثناء . ب

 .ترة سريان هذه الخطةأثناء ف )IGF(منتدى حوكمة اإلنترنت االشتراك في . ج
ضمان االستقرار  .8

 الماليينوالمسؤولية 
ثالث إلى  فترة من خالل واحدة احتياطي مالي لنفقات تشغيل سنة كامل لنظيرتمويل . أ

 .خمس سنوات

اية عام بنه -إن كان مالئمًا بما في ذلك مزادات الموارد- تحديد صالحية مصادر العائد البديلة. ب
 .قد يقوم المجتمع بتقييمهاوأية عائدات أخرى  اإليراداتج وتغيير مزي ،2008

بعيدة المدى إلدارة مختلف  والتخطيطات - والنفقات اإليرادات-ماليةتطوير خطط  .ج
، والبدء بها كجزء 2008 نهايةبحلول  IDNالجديدة و gTLDsالناتجة عن تقديم  السيناريوهات

 .2009 ةيالمال للسنةالتخطيط /الميزانية وضع من عملية
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 )مايو 17(مقارنة بمسودة الميزانية ) نيو دلهي(إطار العمل  - ث

الذي تم  في 2009الميزانية للسنة المالية وخطة التشغيل استخدمت إطار عمل  :2008في فبراير المشاورات المبدئية 
األرقام  كيفية تطورلتالي يوضح الجدول او .فئة لعرض المبادرات األساسية الخاصة بخطة التشغيل 18 نيودلهي تقديمه في

 .بناءً على الجهود اإلضافية االرتقائية وتعليقات المجتمع) مايو 17(في مسودة الميزانية 
 

Framework Key Initiatives Categories
FY09 

Framework 
(New Delhi)

FY09 Budget Draft 
(17 May)

01 - IDN Activities 2,111,000    1,543,060       
02 - New gTLD implementation 8,547,000    7,083,813       
03 - Operational systems for new gTLDs 3,670,000    -                  

14,328,000  8,626,873       

04 - Compliance Activities 1,397,000    2,000,640       
05 - Registry/registrar support 1,180,000    1,567,380       
06 - Global interface 3,176,000    3,411,123       
07 - Organizational Reviews 788,000       1,292,278       
08 - Organizational Improvement 1,103,000    1,331,478       
09 - Policy Development Support 420,000       659,380          
10 - Registrar data escrow 783,000       738,000          
11 - Security Initiatives, including DNSSEC 1,595,000    2,328,090       
12 - Transcription and translation 1,050,000    646,590          
13 - Technical work/leadership 420,000       569,900          
14 - IANA improvements 849,000       1,223,879       
15 - Broaden Participation 1,753,000    1,818,480       
16 - Operational systems and  infrastructure 860,000       1,264,800       
17 - Meetings and events 3,663,000    4,150,279       
18 - Administrative improvement 856,000       273,000          

19,893,000  23,275,296     

00 - Baseline 22,910,000  22,577,184     

Grand Total 57,131,000  54,479,353      
 

جعل العرض لبناءً على التعليقات  محددةمبادرة ) مايو 17(رة، جمعت مسودة الميزانية قدَّوباإلضافة إلى تحديث المبالغ المُ
كيفية  كما يوضح الجدول التاليو، IANA، فئات إطار العمل الخاصة بتحسينات وظيفة مثل .أكثر سهولة وطبيعيًاالتقديمي 

 .نظم التشغيل والبنية التحتية في مسودة الميزانية تصنيف
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Comparison of Key Initiatives Categories
FY09 

Framework 
(New Delhi)

FY09 Budget Draft 
(17 May)

02 - New gTLD implementation 8,547,000    7,083,813       
03 - Operational systems for new gTLDs 3,670,000    -                  

01 - Complete new gTLD Policy implementation 12,217,000  7,083,813       

01 - IDN Activities 2,111,000    1,543,060       
02 - Progress on IDN Activities 2,111,000    1,543,060       

14 - IANA improvements 849,000       1,223,879       
16 - Operational systems and  infrastructure 860,000       1,264,800       

03 - Strengthen the IANA function and infrastructure 1,709,000    2,488,679       

06 - Global interface 3,176,000    3,411,123       
12 - Transcription and translation 1,050,000    646,590          
15 - Broaden Participation 1,753,000    1,818,480       

05 - Expand Contractual Compliance activities 5,979,000    5,876,193       

04 - Compliance Activities 1,397,000    2,000,640       
05 - Expand Contractual Compliance activities 1,397,000    2,000,640       

05 - Registry/registrar support 1,180,000    1,567,380       
10 - Registrar data escrow 783,000       738,000          

06 - Build out registry/registrar support 1,963,000    2,305,380       

07 - Organizational Reviews 788,000       1,292,278       
08 - Organizational Improvement 1,103,000    1,331,478       
09 - Policy Development Support 420,000       659,380          

07 - Further develop Policy Processes 2,311,000    3,283,136       

11 - Security Initiatives, including DNSSEC 1,595,000    2,328,090       
13 - Technical work/leadership 420,000       569,900          

08 - Carry out Security Initiatives 2,015,000    2,897,990       

18 - Administrative improvement 856,000       273,000          
09 - Administrative improvement 856,000       273,000          

17 - Meetings and events 3,663,000    4,150,279       
10 - Meetings and events 3,663,000    4,150,279       

00 - Baseline 22,910,000  22,577,184     
00 - Baseline 22,910,000  22,577,184     

Grand Total 57,131,000  54,479,353      
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 ).مايو 17(كما تم جمعها في مبادرات األعمال العشرة في مسودة الميزانية  النتيجةيوضح هذا الجدول 

Draft Business Initiatives Categories
FY09 

Framework 
(New Delhi)

FY09 Budget Draft 
(17 May)

01 - Complete new gTLD Policy implementation 12,217,000  7,083,813       
02 - Progress on IDN Activities 2,111,000    1,543,060       
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure 1,709,000    2,488,679       
04 - Broaden Participation 5,979,000    5,876,193       
05 - Expand Contractual Compliance activities 1,397,000    2,000,640       
06 - Build out registry/registrar support 1,963,000    2,305,380       
07 - Further develop Policy Processes 2,311,000    3,283,136       
08 - Carry out Security Initiatives 2,015,000    2,897,990       
09 - Administrative improvement 856,000       273,000          
10 - Meetings and events 3,663,000    4,150,279       
00 - Baseline 22,910,000  22,577,184     

Grand Total 57,131,000  54,479,353      
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 ثالث سنواتعلى مدار والنفقات  يراداتاإلنموذج  - ج

 

نموذج اإليرادات والنفقات على مدار ثالث ، يتم تقديم نيو دلهيفي  .2009 المالية للسنة المبدئي الميزانية عمل عند تقديم إطار
 لتشغيلا خطة ع في اإلطار الزمني الخاص بمسودةهذا التوقُّ  تنقيحمن المتوقع كان الوقت،  ذلكوفي  .للمناقشة سنوات

وبدالً من ذلك، سيتم وضع  .ممكنًا في ظل وجود العديد من المتغيرات الرئيسية موضع المناقشة ولم يكن ذلك .والميزانية
ً  توقعات ثالث سنوات وكما هو مذكور في مكان ( بشكل منفصلالجديدة  gTLDفي وقت تقديم ميزانية  يتم تقديمها أكثر تفصيال
 ).يومًا 90 من يقرب بما البرنامج تشغيل بدء قبل ذلك يكون آخر، من المتوقع أن

 
توجد بعض و .التي مازالت تحتاج إلى التحديد والقضايا/االستفساراتووفقًا لما تم مناقشته في نيو دلهي، فهناك العديد من 

 :اإلجابة عليها وهي التي ينبغي االستفسارات
 الوقت؟ بمرور زيادتها يمكن وكيف ،TLDs بـ والخاصة قهاتطبي سيتم التي عليها االعتماد يمكن التي التوقعات هي ما •
 الجدد؟ االمتداد وديزم الرسوم نماذج هي ما •
 المختلفة؟ لألحجام وفقًا التكاليف هذه قياس يتم كيف هؤالء؟ االمتداد وديزلم المناسبة التشغيل تكاليف هي ما •
 التشغيل؟ رسوم أو التطبيق رسوم وضع إطار في مراعاتها يجب التي التنظيمية المخاطر أنواع هي ما •
 من العديد هناك والزال .حقيقية توقعات الثالث السنوات تخطيط عملية تعد ال االستفسارات، هذه جميع وجود ومع •

 في والتفكير االستفسارات هذه إجابات تجربة في مفيدًا يكون قد نموذجًا تُقدِّم فهي ذلك، ومع .العالقة االستفسارات
 .حاليًا موجود هو مما أكثر تشغيلال ومتطلبات مسؤوليات من المزيد ICANN لدي ونيك حيث مستقبلال

 
Three Year Forecast FY 2009 FY 2010 FY 2011

gTlD application revenues less costs -                 -                 -                   

Registry 25,104,000     25,857,000     26,633,000      
Resistrar 30,547,000     31,463,000     32,407,000      
R.I.R 823,000          848,000          873,000           
ccTLD 2,300,000       2,369,000       2,440,000        
Contributions 500,000          515,000          530,000           
Investment 2,000,000       2,060,000       2,122,000        
Other Revenue 405,000          6,885,000       29,565,000      
Potential Fee Reduction -                 (3,000,000)     (23,000,000)     

-                 -                 -                   
Total Revenue 61,679,000     66,997,000     71,570,000      

-                                                                        -                 -                 -                   
Personnel 21,161,000     22,304,000     24,083,000      
Board and public meetings 5,675,000       5,845,000       6,020,000        
Other travel and meetings 3,988,000       4,129,000       4,314,000        
Professional services 18,973,000     13,372,000     16,173,000      
Administration 4,245,000       4,005,000       4,371,000        

-                 -                 -                   
Total Operating Expenses 54,042,000     49,655,000     54,961,000      

-                 -                 -                   
Depreciation Expenses 1,596,000       1,626,000       1,657,000        
Bad Debt Expenses 1,490,000       1,535,000       1,581,000        

-                 -                 -                   
Total Expenses 57,128,000     52,816,000     58,199,000      

-                 -                 -                   
Increase (decrease) in Reserve Fund 4,551,000       14,181,000     13,371,000      
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 ::التي تم وضعها إلنشاء نموذج السنوات الثالث االفتراضاتبعض  تتضمن
 ).التوالي على( 2011و 2010و 2009 المالية السنوات في الجديدة TLDs من 500و 300و 100 لـ اشتراك طلبات •
 لعمليات االمتداد مزودي من المزيد وتحقيق ،2009 المالية السنة نهايةب االمتداد مزودي من حدودم عدد تشغيل بدء •

 .sTLD عملية من المُستفادة الخبرات مع توافقي سريع بشكل وإيرادات تشغيل
 في الجديدة gTLD نفقات في انخفاض .ICANN ميزانية في اليومي اإلنفاق قسم في النفقات في طفيفة زيادة •

 ،)2010 المالية السنة في وانخفاضها 2009 المالية السنة في التشغيل بدء تكاليف ارتفاع على بناءً( 2010 المالية سنةال
 .بعد فيما االمتداد وديمز من لكلٍ التشغيل نفقات على بناءً نوعية وزيادة

 .امتداد مزود لكلٍ دوالر ألف 106 إلى) ICANN لـ بالنسبة( اإليرادات متوسط وصول •
 ICANN تشغيل نفقات مع بالتوافق - 2011 المالية السنة في المعدالت لزيادة نظرًا- اإلجمالية الرسوم في نخفاضا •

  .االحتياطي صندوق ومتطلبات
 

 .وليست توقعات حقيقية االفتراضاتلالستفادة من  هذا التخطيط بمثابة نموذجالمذكورة أعاله، تعد  لجميع األسبابونتيجةً 
 

 gTLDوالنفقات والتدفقات النقدية المتوقعة على أساس عدة سنوات كجزء من ميزانية  اإليراداتمن  كلتقديم سيتم  :ملخص
 .المنفصلةالجديدة 

 

 


