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 نقاط موجزة

  ًهذه التركٌز المقترح على الجهود وااللتزامات  2011تحدد مسودة مٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المال
وقد تم تطوٌر مٌزانٌة وخطة . 2011ٌونٌو  30وحتى  2010ٌولٌو  1 — 2011التنظٌمٌة للعام المالً 

التشؽٌل لذلك العام المالً استنادا إلى مقترحات المجتمع بعد نشر التحدٌث السنوي للخطة اإلستراتٌجٌة والتً 
 .سنوات 3مدتها 

  ًفً  2010إلى زٌادة محدودة فً النمو عن العام المالً  2011تدعو المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المال
وجدٌر . مع تقلٌل التكلفة فً المناطق األخرى( ودعم تطوٌر السٌاسة DNSSECو SSRمثل )ق محددة مناط

بالذكر أن الحاجة إلى موازنة الطلب على الموارد من خالل المٌزانٌة قد تزاٌدت على نحو هام خاصة بسبب 
 . نمو تدفق العائد ؼٌر المتوقع على نفس وتٌرة العام األعوام السابقة

  فً أواسط فبراٌر وناقشت ذلك األمر مع  2011نشر إطار العمل للمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً وقد تم
وتدمج مسودة المستند هذه اإلجابات فً . فً دعوات المجتمع 2010أعضاء المجتمع فً نٌروبً فً مارس 

وجدٌر بالذكر أننا نهٌب  .مقترحات المجتمع بما ٌتضمن مزٌد من المعلومات المطلوبة بشكل خاص من المجتمع
بالمجتمع لتقدٌم مزٌد من االقتراحات من جانبه بهدؾ المساعدة فً ضمان تحدٌد األولوٌات على النحو الصحٌح 

 .وتحدٌد الموارد بدقة

  ًوبعد استالم مقترحات المجتمع والمناقشات التً دارت فً المنتدٌات على اإلنترنت والمقابالت الشخصٌة ف
إلى مجلس إدارة  2011سٌتم تقدٌم المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً  2010فً ٌونٌو اجتماع بروكسٌل 

ICANN العتمادها وتبٌنها. 
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 مقدمة.  1

 . والجمٌع متصل. إنترنت واحد. عالم واحد

 ICANNتم تحدٌث خطة . تحدد المٌزانٌة وخطة التشؽٌل األهداؾ التً ٌجب تنفٌذها والموارد المطلوبة لتنفٌذ خطة المنظمة

 :وٌمكننا تلخٌص النقاط فٌما ٌلً 2010ٌر فبرا 19فً  2013إلى العام  2010اإلستراتٌجٌة من العام 

والعنونة لصالح ( DNS)منظمة عالمٌة متعددة المصالح تعمل على تنسٌق نظام اسم النطاق لإلنترنت  ICANNأن "

سٌاسات تعمل  ICANNوقد طور مجتمع . مستخدمً اإلنترنت حول العالم مع العمل على إتاحة وجود إنترنت واحد متبادل

ملٌار عنوان للشبكة ودعم عملٌات البحث الٌومٌة التً تتعدى  4.25ملٌون اسم نطاق مع تحدٌد  180من  على توجٌه أكثر

دولة ومنطقة إلى جانب توصٌل ملٌارات أجهزة الكمبٌوتر والهواتؾ واألجهزة األخرى عبر  240فً  DNSالترٌلٌون عملٌة 

كذلك على إدارة بروتوكول الشبكات  ICANNكما تعمل . اإللكترونً أحد أهم األولوٌات DNSوٌعتبر أمان . اإلنترنت

ومصداقٌتها من  ICANNوتشتق قٌادة . التً تدعم تقٌٌم التشؽٌل والثورة المنظمة لإلنترنت IETFوسجالت المعلمات لـ 

ن خالل وم. التعاون مع آالؾ الشركات واألفراد والشركاء الحكومٌٌن فً حوكمة اإلنترنت عالمٌا وفً تطوٌر السٌاسة كذلك

  ".تعتبر ضرورٌة الستمرار النجاح فً عالم اإلنترنت ICANNالعمل بشكل كبٌر فً الخلفٌة فإن مهمة التنسٌق األساسٌة لـ 

ICANN Strategic Plan July 2010-June 2013

ICANN Strategic Plan 2010 to 2013 - Four Strategic Focus Areas
Supporting… One World. One Internet. Everyone Connected.  
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•DNSSEC implementation
•Establish DNS CERT
•Contingency planning & 
exercises
•IPv4 and IPv6 adoption

•Implement Internationalized 
Domain Names (IDNs)
•Implement new TLDs
•IPv4 monitoring/IPv6 leadership
•Improve policy processes

•IANA infrastructure upgrade
•Monitor Root scaling 
•Strengthen International 
operations and presences
• Strengthen SO and AC 
Support 

•Implement Community Reviews, 
including the Affirmation of 
Commitment reviews
•Efforts to meet commitments 
•Implement impact reporting
•Participate in Internet governance 
dialogues including Internet 
Governance Forum (IGF)
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•IDNs
•New gTLDs 
•IPv4/ IPv6 work
•Registrar Accreditation
•Registrant Rights Charter

•Domain name system security 
extensions (DNSSEC) 
•Whois/ International Registration 
Data
•Addressing Registration abuse

•Increasing participation
•Contributing to international 
forums
•Review SOs and ACs

•Monitoring of 
performance
•Root scaling study
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•Contingency planning
•Training for ccTLDs
•Collaborative response
•ccTLD and risk management 
education in developing countries

•Compliance
•Supporting Organization (SO) 
and Advisory Committee  (AC) 
support

•IANA
•Board support
•Financial operations
•Security & contingency ops
•L Root operations
•Support services

Multi-stakeholder – Collaborative – International – Transparent – Accountable

S
tr

a
te

g
ic

 
o

b
je

c
ti

v
e

s •100% DNS uptime
•Lower DNS abuse
•More secure top level domain 
(TLD) operations
•Improved DNS resilience to 
attacks

•Everyone connected
•Increased TLD options in more 
languages
•Lower registration abuse
•Increased industry competition
•Increase valid registrations

•Flawless Internet Assigned 
Numbers  Authority (IANA) 
operations
•Improved resilience
•Enter into a long term IANA 
functions contract

•One unified, global Internet
•All stakeholders have a voice
•Improved accountability and 
transparency
•Enhanced trust in ICANN's 
stewardship 

•Thought leadership
•International forum participation
•Build capacity & strengthen 
partnerships across eco-system
•Strengthen regional engagement

 

 2013-2010نظرة عامة على الخطة اإلستراتٌجٌة لألعوام المالٌة   –1الشكل 

http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf
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لتطوٌر الخطة اإلستراتٌجٌة لألعوام الثالثة ٌمكن العثور علٌها على موقع الوٌب  NNACIأن تستخدمها  التً ٌمكنالعملٌة

http://www.icann.org/en/planning/ .

وتتناول المٌزانٌة وخطة . د الموافقة على الخطة اإلستراتٌجٌةبدأ العمل على تطوٌر المٌزانٌة وخطة التشؽٌل السنوٌة عن

وتحدد األنشطة التشؽٌلٌة الرئٌسٌة المقترحة . 2011ٌونٌو  30إلى  2010ٌولٌو  1الفترة من  2011التشؽٌل للعام المالً 

 .لتنفٌذ تلك األنشطةالتً ٌتم العمل على تنفٌذها خالل العام المالً إلى جانب موارد المٌزانٌة المتوقعة المطلوبة 

ٌوما قبل تبنً المٌزانٌة وٌتم نشر مسودة للمٌزانٌة السنوٌة للسماح للمجتمع بإبداء  45وجود فترة تبلػ  ICANNوتتطلب لوائح 

إطار عمل للمٌزانٌة  ICANNلتسهٌل الحصول على مزٌد من مقترحات المجتمع فً األعوام األخٌرة نشرت . اقتراحاته

المالً قبل طرح األمر بعدة أشهر ما كان ٌسمح بإجراء حوار نشط والتعرؾ على مقترحات المجتمع فترة  وخطة التشؽٌل للعام

 .وجدٌر بالذكر أن مقترحات المجتمع تلك تساعد فً ضمان تحدٌد األولوٌات وتحدٌد الموارد بدقة. أشهر 5

ع حول األولوٌات والخطط والموارد المطلوبة لجذب مقترحات المجتم 2011ٌتم نشر المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

على الرؼم من أن المقترحات على أي مظهر لهذه المسودة . 2011ٌونٌو  30للعام المالً الذي ٌنتهً فً  ICANNألنشطة 

من األمور المرحب بها تماما بل وٌطلب من المجتمع التركٌز على  2011الخاصة بالمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

 .ألسئلة التالٌةا

  هل سٌتم تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة من األنشطة التشؽٌلٌة المقترحة؟ هل هناك أٌة متؽٌرات محددة أو التزامات قد تتطلب

 اإلستراتٌجٌة؟ ICANNتوضٌحا أكثر؟ هل هناك أٌة أنشطة ٌجب العمل على تعدٌلها لتناسب بشكل أفضل مهمة 

 نظٌمٌة بشكل صحٌح؟ هل ٌحتاج أي من األنشطة إلى مزٌد من الموارد وإن كان هل تم تحدٌد األولوٌات باألنشطة الت

 كذلك فٌما هً األنشطة األخرى التً ٌمكن تؤجٌلها أو التخلً عنها لتموٌل األنشطة األخرى الهامة؟

  هل الصورة المالٌة اإلجمالٌة لموازنةICANN البٌئً؟  تؤتً بشكل مناسب وتمثل بشكل جٌد لدورها فً نظام اإلنترنت

هل اإلسهامات فً صندوق االحتٌاطً ٌكون بالشكل الكافً؟ هل تعتبر مصادر الدخل مناسبة ومحددة وفقا للمستوى 

 العالً فً سٌاق التوقعات من مجتمع اإلنترنت؟ 

 هً الفرص لتقلٌل التكلفة؟ هل ٌمكن التخلً عن أو تؤجٌل بعض المشروعات للمساعدة على توفٌر تموٌل أكبر  أٌن

 نشطة األولٌة؟لأل

  ماذا عن عملٌة تطوٌر خططICANN هل 3؟ هل هً كافٌة لتحقٌق األهداؾ المحددة بشفافٌة ومسئولٌة؟ فً القسم ،

 ؟ هل هذا المقترح مفضل لك؟2011ٌوجد جدول بدٌل مقترح لتطوٌر خطط العام المالً 

  وسٌعزز التزامICANN تحتوي . ر المستندات المفصلة عن المٌزانٌةبالشفافٌة من الجهود المبذولة لألعوام التالٌة لنش

وٌستند هذا المقدار من التفاصٌل إلى طلبات . هذه المسودة على تحلٌل وتفصٌل أكثر من ذلك المتضمن فً أي عام سابق

هل نحقق التوازن الصحٌح بٌن الحاجة إلى وجود تفاصٌل مقابل الوقت من أجل إعداد األرقام . ومقترحات المجتمع

وصلة هذه المعلومات؟ بالنسبة لجهد تطوٌر المٌزانٌة وخطة التشؽٌل، هل نستجٌب بشكل كاؾ لدعوة المسئولٌة  التفصٌلٌة

 والشفافٌة الموضحة فً تؤكٌد االلتزامات؟

لٌتم تنفٌذها من خالل دعوات المإتمرات قبل  2011كما طلبت مقترحات المجتمع للمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

خالل ( أو من خالل المشاركة عن بعد)واالجتماعات الشخصٌة وجها لوجه  2010سل المخطط عقده فً ٌونٌو اجتماع بروك

هذه سٌتم تجمٌع وترتٌب مقترحات المجتمع المستلمة حول . التعلٌق العام عبر اإلنترنتفً بروكسل وفً  ICANNاجتماع 

، سٌتم تقدٌم النموذج النهائً للمٌزانٌة وخطة 2010فً ٌونٌو . 2011المسودة فً المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

 .لالعتبار بشكل نهائً فً اجتماع بروكسل ICANNإلى مجلس إدارة  2011التشؽٌل للعام المالً 

http://www.icann.org/en/planning/
http://www.icann.org/en/planning/
http://forum.icann.org/lists/op-budget-fy2011/
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 2011ملخص تنفٌذي لمٌزانٌة وخطة تشغٌل السنة المالٌة .  2

والموارد المطلوبة لتنفٌذ هذه  ICANN النتائج المخطط لها واألهداؾ لـ ICANN حدد المٌزانٌة وخطة التشؽٌل السنوٌة لـت

 . األهداؾ

بوضع مجموعة جٌدة من االلتزامات والمتؽٌرات وتشٌر  2010منذ عام واحد، تم تحدٌد المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

تتضمن المشروعات الكاملة توقٌع التؤكٌد على االلتزامات . ICANNعام هام جدا فً تارٌخ  إلى أنه 2010عالمة العام 

الجدٌد  gTLDبالجذر وتحقٌق بعض التقدم مع برنامج  IDNsما ٌإدي إلى  IDN ccTLD وتنفٌذ عملٌة التتبع السرٌع لـ

؛ إتمام (هً معدلة وفقا لمقترحات المجتمعكما )ٌتضمن حل عدد من المشكالت وتحدٌد المسودات الخاصة بدلٌل مقدم الطلب 

وأعمال  ICANN ؛ وتنفٌذ المراجعة التنظٌمٌة الداخلٌة لـ13على كافة خوادم الجذر  DNSSECالعمل التمهٌدي لنشر 

 . ؛ وأخٌرا بدء المراجعات المستقلة المطلوبة بتؤكٌد االلتزاماتccNSOو SSACو At-Largeو GNSOالتحسٌن فً 

طموحة للؽاٌة وسوؾ تسهم بإسهامات فعالة هامة تجاه الوصول إلى  2011لمحددة فً العام المالً ا ICANNخطط عمل 

ٌوضح المخطط التالً فً شكل أربعة نقاط أولوٌة الخطة اإلستراتٌجٌة وبعض من . ICANN األهداؾ اإلستراتٌجٌة لـ

 . ICANNقتراحات المقدمة من مجتمع والدعوة كما وردت فً اال ICANN لـ 2011األنشطة المقترحة للعام المالً 

 واالستقرار DNSالحفاظ على أمن 
تعزٌز التنافسٌة والثقة واالختٌار 

 واالبتكار
وعملٌات  IANAالتمٌز فً 

 التشغٌل األساسٌة األخرى
المساهمة فً تشكٌل بٌئة إنترنت 

 eco-systemآمنة 

  تحسٌن استجاباتDNS  األخرى
 DNS لتهدٌدات اإلساءة لـ

 نامج لتقٌٌم مخاطر بدء برDNS 
سنوٌا والتخطٌط الستمرار النهج 

 النظامً

  دعم تنفٌذDNSSEC 

  دعم التحسٌن المستمر لبرنامج
 TLDاستمرار 

  العمل مع خبراء األمن على
 DNSقٌاسات 

 

  االنتهاء من اإلصدار التالً من
 دلٌل مقدم الطلب

  موافقة الخطة اإلجرائٌة
 الجدٌدة  gTLDs لـ

 ول التطوٌر العمل اإلضافً ح
والعملٌات الالزمة لدعم تنفٌذ 

gTLD الجدٌد 

  مراقبةIPv4  وتسهٌل التعرؾ
  IPv6على برتوكول 

  تعزٌز الفقرات التعاقدٌة
 لالتفاقٌات

  العمل باألنظمة لتحسٌن السجل
 وعملٌات المسجل 

  تسهٌل المناقشات لقضاٌا تنفٌذ
IDN الرئٌسٌة 

 

  استمرار امتٌازIANA  لتقوٌة
 سٌن األداء الخدمات وتح

  استمرار العمل على موازنة
 منطقة الجذر 

  تقوٌة خطة توعٌةICANN 
وإشراك المهتمٌن من أصحاب 

 المصلحة

  ًإنهاء خطة االستعداد التشؽٌل
الجدٌد وتجهٌز  gTLD لـ

 ، IDN ccTLDsتفوٌض 

  االشتراك مع أصحاب المصلحة
 اإلقلٌمٌٌن 

  تنفٌذ حسابات التكلفة المحدثة
 بٌر وإرشادات التدا

 تنفٌذ عملٌات : تؤكٌد االلتزامات
مراجعة على جدول المسئولٌة 

والشفافٌة والمحاسبة واألمن 
واالستقرار والمرونة 

 Whoisوسٌاسات 

  المشاركة فً مناقشات حوكمة
 اإلنترنت الدولٌة

  العمل على خدمة وظائؾ
 التنسٌق التقنٌة للمصلحة العامة 

  إجراء مراجعة خارجٌة
 ASOو ccNSO لـ

 أنشطة خطة التشغٌل المحددة إلى جانب الخطة اإلستراتٌجٌة  –2-1شكل ال

وتتضمن هذه األنشطة . 2011تمت الدعوة إلى عدم تموٌل بعض األنشطة بالخطة اإلستراتٌجٌة فً العام المالً  :مالحظة
 .وبعض العمل التعاونً الذي ٌتم خارجٌا DNS-CERTجهود لبدء 
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فً أحد الفئات األربعة الرئٌسٌة وحدها وهً مخصصة لتمكٌن  ICANN لـ 2011للعام المالً  لم ٌتم تحدٌد األنشطة المقترحة

ICANN تم تحدٌد عدد من هذه األنشطة أدناه. إجماال. 

 المسئولٌة—الشفافٌة—العمل الدولً—العمل المشترك –تعدد أصحاب المصلحة 

  دولً ٌتمتع بالمهارة من المتطوعٌن بهدؾ توفٌر تدرٌب على التعلٌم وخدمات المعلومات لدعم وجود مجتمع
 كلها  ICANNدعم جهود تطوٌر سٌاسة 

  مراقبة األنشطة بالمنتدٌات الدولٌة بما ٌتضمن التناصح بشؤن الخطة اإلستراتٌجٌة والمنهجٌة لتحدٌد المشكالت
 أو على المهمة الخاصة بها ICANNأو اإلعالم بالمناقشات التً تإثر على التزام 

  بالعمل بشفافٌة ومسئولٌة وتطوٌر السٌاسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت عبر المجتمعااللتزام 

   واستمرار المنشورات الخاصة بالمجتمع للتقٌٌم والعمل على تحسٌن حوكمة مجلس إدارةICANN  تجاه
 استمرار الجهود فً تعزٌز الشفافٌة والمسئولٌة والثقة

 بل االلتزامات ما ٌعكس عمل تحسٌن اإلعالم عن األداء مقاICANN فً العملٌات األساسٌة 

 ًالتعقد بتنفٌذ ونشر تحلٌالت التؤثٌرات اإلٌجابٌة أو السلبٌة للقرارات على العامة بما ٌتضمن التؤثٌر المال 

 

 أنشطة التشغٌل المحددة بمحاذاة القائمٌن على التمكٌن والخطة اإلستراتٌجٌة  –2-2الشكل 

والمجلس والمجتمع جهودهما على سبل تحقٌق ذلك واألهداؾ الهامة فإن هناك بعض  ICANNكما ٌركز طاقم 
 :التحدٌات الواضحة كذلك

  ًومراجعة منتصؾ العام التً ٌتم تنفٌذها من جانب الطاقم مع االلتزام المالً  .بالمٌزانٌة 2010إتمام العام المال

لى أنشطة الخطة األولٌة ضمن المٌزانٌة بالنفقات المحددة نظرٌا على العمل ع ICANNعلى الرؼم من قدرة . للمجلس

كما تدل على ذلك المراجعات التً تتم دون اتخاذ إجراءات قوٌة فإن النفقات الفعلٌة للعام المالً ستتجاوز المٌزانٌة بما 

والحاجة إلى التنفٌذ  ملٌون دوالر أمرٌكً تقرٌبا وذلك بسبب النفقات القانونٌة الهامة والمنشآت الجدٌدة 3.0ٌقرب من 

السرٌع للمستوٌات العلٌا والمشاورات اإلستراتٌجٌة وتعاقدات المشاورات اإلستراتٌجٌة المرتبطة باألعمال اإلضافٌة 

على الرؼم من هذه الزٌادة التشؽٌلٌة . الجدٌد gTLDوالتكلفة المرتبطة باألعمال اإلضافٌة بالبرامج األساسٌة مثل برنامج 

ملٌون دوالر  3.1ا فإن التوقعات تدل على أن اإلسهامات بتموٌل الدخل من عملٌات التشؽٌل ستظل على المقدرة هامة جد

ولكنها تظل من بٌن  2011ملٌون دوالر مخططة لمٌزانٌة العام المالً  4.9أقل من )أمرٌكً بعد حالة الطوارئ 

 (. اإلسهامات اإلٌجابٌة

كبٌرا الحتواء التكلفة الكبٌرة مع عدم وجود أنشطة أولٌة وأن هذه التقارٌر  وبنظرة على اللجنة المالٌة للمجلس نبذل جهدا

ملٌون  1.5إضافة إلى مبلػ الطوارئ بمبلػ . التشؽٌلٌة سٌتم تقدٌمها بعدها 2010حول التوقعات لنفقات العام المالً 

التكلفة المقدرة وتؽٌٌر سٌاسات تتضمن جهود احتواء التكلفة الحد من . دوالر أمرٌكً أمر من البداٌة جاء من المجلس

إضافة إلى تقلٌل . الطاقم حول السفر وتؤخٌر بعض الوظائؾ وإعادة التفاوض بشان العقود والفواتٌر الكبٌرة بالدوالر

إضافة . بعض األنشطة المخطط لها أو تؤخٌرها أو التخلً عنها كما لن ٌتم التعامل مع عدد من الوظائؾ المخططة للطاقم

على سبٌل المثال تكلفة األمن اإلضافٌة   -2010ؾ اإلضافٌة ؼٌر المتوقعة والتً حدثت خالل العام المالً إلى التكالً

والنتٌجة النهائٌة لهذا الجهد ال تزال سطحٌة مع قرب انتهاء العام المالً لكن هناك مإشرات . المطلوبة الجتماع نٌروبً

 .ملٌون دوالر 1ل ستتجاوز المٌزانٌة بنحو الفعلٌة لعملٌات التشؽً ICANNمبدئٌة على أن نفقات 

 تمدٌد برنامج gTLD وفً حٌن ٌتم تحقٌق تقدم كبٌر فإن برنامج  .الجدٌدgTLD  ًالجدٌد لم ٌتم االنتهاء منه بعد وبالتال

رنامج لذلك فً حٌن لم ٌتم تحدٌد تارٌخ التنفٌذ لهذا الب. فإن هناك طلبات من المجتمع لمزٌد من العمل فً عدد من النقاط

مثال على ذلك ٌتمثل فً . فقد تم تحدٌد بدء مزٌد من العمل والجهد والمزٌد من النفقات عند الضرورة للوصول إلى التمام

تحلٌل المجال و TLDطلب : الدراسات االقتصادٌة المستمرة إلى جانب العمل فً اتجاه إؼالق المشكالت الرئٌسٌة األربعة

 .حماٌة العالمة التجارٌة واإلجراءات الخبٌثة المحتملةاالقتصادي والعرض وموازنة الجذر و
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 ٌواجه مجتمع  .موازنة العمل وتحدٌد األولوٌاتICANN  والمجلس وطاقم العمل جمٌعهم تحدٌا كبٌرا ومستمرا فً تحدٌد

تحدٌده  فهل كان من المناسب أن نقول بوجوب انتظار جزءا من السٌاسة أو العمل التنفٌذي حتى .نطاق التركٌز لجهودهم

مسودة المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام . بؤولوٌة أعلى للعمل للعمل على إتمامه؟ المسئولٌة المالٌة تتطلب قرارات صعبة

تموٌلهم بالكامل فً العام المالً  ال ٌتمومقترحات المٌزانٌة بؤن ما ٌلً أهم وكذلك البرامج واألنشطة  2011المالً 

2011 . 

 التشؽٌلٌة لـ تركز بعض أنشطة االستعداد gTLDs  الجدٌدة فقط على هذه األنشطة ما ٌتطلب أوقات قٌادة طوٌلة
والكثٌر من المقترحات الجدٌدة تركز على مبادرات . gTLD وترك اآلخرٌن لتضمٌنهم فً مٌزانٌة جدٌدة منفصلة لـ

 .األمن حتى وجد هناك كال من موافقات المجتمع وتوفر موارد التموٌل

 عبر تقلٌل حضور الطاقم باجتماعات  تقلٌل تكلفة السفرICANN  وتشكٌل مرونة أكبر بالمشاركة عن بعد من جانب
 .االستمرار فً توسٌع نموذج السفر الحالً ؼٌر ممكن. واآلخرٌن ICANNمشاورات 

  ًالعمل على تطوٌر موارد تموٌل بدٌلة لتجنب تؤخٌر عدد من أنشطة التدرٌب على األمان المطلوبة لمشؽل
ccTLD. 

 قلٌل تكلفة السفر للطاقم والموردٌن من خالل التنسٌق الكبٌر لجداول السفر بٌن األقسام وتقلٌل صفوؾ السفر وعبر ت
 .التفاوض بشكل أكبر مع العقود الكبٌرة والتوافق مع المزودٌن

  كٌؾ أن هذه من ؼٌر الواضح . ألؾ دوالر لدعم األنشطة الجدٌدة ومراجعات االلتزام المعدلة 470تم تحدٌد مٌزانٌة
إن كانت أكبر  ICANNالفرق تتخذ القرارات المتعلقة بالمٌزانٌة ولكن ذلك سٌكون أحد العوامل ضمن خطة تشؽٌل 

 .ن المٌزانٌة

  فً حٌن تحتوي المٌزانٌة على عدد من الموارد لتنفٌذ تحسٌنات مقترحة من جانب المراجعات التنظٌمٌة ونظرا لعدم
هذا الصدد فمن ؼٌر المحتمل أن ٌتم العثور على التوصٌات الخاصة بالمراجعة التعرؾ على التوصٌات المحددة ب

 . وسٌتم اعتبار أٌة توصٌات ؼٌر ممولة وتحدٌد أولوٌتها بخطة العام التالٌة. بمٌزانٌة منفصلة

 وسٌتم تؤخٌر العدٌد من األنشطة الجدٌدة ؼٌر األساسٌة . 

 ICANNتؤتً على نطاق واسع من رسوم تعامالت المسجلٌن وتدفع إلى  التشؽٌلٌة ICANNوالموارد المالٌة لتموٌل أنشطة 

باإلضافة إلى سجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة . ICANNعبر السجالت العامة والمسجلٌن المعتمدٌن واالتصال فٌما بٌنهم مع 

ذه تتطابق مع وموارد الدخل ه. ICANN التً تساهم سنوٌا لـ( ccTLD)وسجالت نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة 

كما ٌتم تقٌٌمها للدخل ( مثل اإلسهامات بتموٌل االحتٌاطً)المسودة األولى للنفقات المقترحة والحساب الناتج بالتقٌٌمات الصافٌة 

ٌنمو عاما بعد عام على  ICANNولعدد من السنوات كان دخل . االستراتٌجً والعناصر األساسٌة التً ٌتم العمل بها كذلك

وزاد دخل % 65ثابتا بشكل جٌد وخالل ثالثة أعوام زاد دخل التسجٌل بنحو  ccTLDودخل  RIRٌن ظل فً ح. نحو كبٌر

 . 2011ونمو الدخل ؼٌر مستمر فً العام المالً %. 17.6المسجل بنحو 

 .2010زٌادة عن المقدر فً العام % 4.6ملٌون دوالر وهو ما ٌمثل  65.5هو  2011والتوقع الحالً للدخل فً العام المالً 

مع بذل جهد كبٌر فً التخطٌط ألن تكون  2010عن العام المالً % 8.8مقدر لها النمو بحوالً  2011والنفقات للعام المالً 

 .ICANN الزٌادة مستهدفة بؤنشطة األولوٌة العالٌة لـ
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 :2011ٌوضح المخطط التالً موازنة مٌزانٌة العام المالً 

(in Million USD)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Revenue $65.5 $63.3 $62.6

Operating Expenses $60.8 $58.0 $55.9

Non-Cash Expense $2.6 $2.2 $2.9

Contribution to Reserve $2.1 $3.1 $3.9

Investment Income $1.0 $4.5 $1.0

Change in Net assets $3.1 $7.6 $4.9

 

 

 بوحدات مالٌٌن الدوالرات 2011لمالً صورة عن مٌزانٌة العام ا  –2-3الشكل 

األساسٌة والنفقات المقدرة المطلوبة للعمل  ICANNبفرض توقع الزٌادة البسٌطة فً الدخل ونماذج معدل اإلنفاق على خدمات 

ٌقدم زٌادة بسٌطة تقدر بنحو  2011على األنشطة المقترحة وااللتزامات، فإن إطار العمل على مٌزانٌة العام المالً 

ملٌون دوالر بالمٌزانٌة قد ٌزٌد بتموٌل االحتٌاطً بسبب  1كما أن . ملٌون دوالر ستسهم فً التموٌل االحتٌاطً 2.1

 . المكتسبات فً االستثمار

وهو الحصول  ICANNوقد تم تحدٌد هدؾ . وقد تم تؤسٌس التموٌل االحتٌاطً لٌتم الوصول إلٌه فقط فً حاالت الطوارئ

زاد التموٌل  2010أبرٌل  30كما فً . ام واحد من نفقات التشؽٌل خالل األعوام القلٌلةعلى تموٌل احتٌاطً بحجم ع

ملٌون دوالر من األرباح عن  3عملٌات التشؽٌل إضافة إلى من ملٌون دوالر  44 تشململٌون دوالر  47االحتٌاطً أكثر من 

الحاالت ما هً أنواع : واألسئلة المعتبرة تتضمن والمستوى المناسب للتموٌل االحتٌاطً ٌتم مراجعته على فترات. االستثمار

التً ٌجب التعجٌل بها؟ ما هً العملٌات األساسٌة الالزم تموٌلها إن أتٌحت موارد أخرى؟ وإلى متى؟ ٌتم تشجٌع  الطارئة

 .أعضاء المجتمع على إبداء تعلٌقاتهم المتعلقة بالتموٌل وحجم التموٌل والؽرض منه

وشجعت اقتراحات المجتمع على بذل . األقسام ورمز التكلفة وهكذا: تتبع بفئات المحاسبة التقلٌدٌةلل ICANNٌتم حساب تكلفة 

 :فً عدة أوجه مختلفة مثل ICANNتكالٌؾ 

 التً تتبع تكلفة خطوط أنشطة  الرؤٌة الوظٌفٌةICANN و ،الرئٌسٌة 

  رؤٌة مجموعة مجال النفقات(GAE) لحة والمهتمٌن بـالتً تتبع تكلفة خطوط مناطق أصحاب المص ICANN. 

واستجابة لمقترحات المجتمع فإن هناك مزٌد من التفصٌل حول تؤلٌؾ . ووجهات النظر هذه ٌتم تتبعها واإلعالن عنها بانتظام

. 2011التشؽٌلٌة وٌتم توفٌرها خالل مسودة مستند المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً  ICANNوجهات النظر هذه لنفقات 

 .للتعرؾ على موجز حول هذه التفصٌالت حق دالملانظر 

لألعوام الثالثة  ICANNبالتوازي مع الخطة اإلستراتٌجٌة التً أقرتها  ICANNإضافة إلى اقتراح رإٌة جدٌدة لنفقات 

 .وهذه الرإٌة تتعامل مع التكالٌؾ بالفئات األربعة األساسٌة للخطة اإلستراتٌجٌة كما هو موضح بالمخطط التالً. األخٌرة
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Cross Functional Enablers:

ICANN's FY11 Budget Resources in Strategic Planning Categories

Multi-stakeholder –Collaborative – International – Transparent – Accountable

 

 برؤٌة الخطة اإلستراتٌجٌة 2011موارد مٌزانٌة العام المالً   –2-4الشكل 

 

بفئة  ICANNبالخطة اإلستراتٌجٌة لعرض والتركٌز وتحدٌد أولوٌات جهود  ICANN تم تخصٌص موارد المٌزانٌة لـ

وٌتم . ICANNتشؽٌلٌة إلنفاق والموارد المطلوبة لكل منطقة تتضح بشكل واضح كما فً الطبٌعة ال. التخطٌط اإلستراتٌجٌة

وٌتم إبداء اهتمام خاص لتحدٌد أي . تشجٌع المجتمع على التعلٌق على أولوٌات األنشطة ذات الصلة والموارد المخصصة لها

 .من هذه النشطة ٌجب تؤجٌله أو التخلً عنه إن تطلب األمر وجود موارد إضافٌة لنشاط آخر
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 عملٌة التخطٌط. 3

 ICANNهداؾ العامة لعملٌة التخطٌط من شؤنها تعظٌم إشراك المجتمع بشكل فعال لضمان تحدٌد خطط جدٌر بالذكر أن األ

 .ضمن التحدٌدات واألولوٌات المناسبة وضمان السالمة المالٌة لهذه الخطط

. جٌة، خالل الشهور الستة األولى من العام المالً تركز جهود التخطٌط على الخطة اإلستراتICANNًبشكل تقلٌدي فً 

ثم فً الشهور الستة . توضح الخطة اإلستراتٌجٌة التً تحدث سنوٌا أولوٌات المنظمة واألهداؾ العامة خالل فترة ثالثة أعوام

. والتً توضح األنشطة والموارد المطلوبة لٌتم تنفٌذها بالعام المالً التالً ICANNالثانٌة ٌتم تطوٌر المٌزانٌة وخطة تشؽٌل 

 .3-1فً الشكل النموذج الحالً موضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 عملٌة التخطٌط الحالٌة  –3-1الشكل 

على الرؼم من أن نموذج التخطٌط هذا ٌعمل جٌدا فً جذب مقترحات وتعلٌقات المجتمع فإن النموذج المنقح للتخطٌط ٌتم 

لً أن ٌتم التركٌز على تطوٌر وسٌسمح هذا النموذج البدٌل لألربعة شهور األولى من العام الما. اعتباره والنظر فٌه أٌضاًا 

الخطة اإلستراتٌجٌة المنقحة على مدار ثالث سنوات بٌنما تركز األربعة شهور الثانٌة من العام المالً على تقٌٌم الموارد المالٌة 

ٌها التركٌز المطلوبة لتضمٌنها بالخطة اإلستراتٌجٌة بما فً ذلك التطوٌر التام لألنشطة المطلوبة واألربعة شهور األخٌرة ٌتم ؾ

بعملٌة  ACsو SOs وستحدد الخطة البدٌلة االشتراك الرسمً لـ. على مقترحات المجتمع والتحدٌد المناسب لألولوٌات

 3-2الشكل . وهذا النموذج الجدٌد سٌسمح لمزٌد من الوقت ألعضاء المجتمع للتعرؾ على الموارد بدقة. ICANNالتخطٌط لـ 

 .ICANNالمقترح ودائرة تخطٌط التشؽٌل داخل ٌوضح توقٌت التخطٌط اإلستراتٌجً 
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Strat Plan and Ops Plan/Budget – Process
Under Consideration

Financial Framework

6

Strat Plan

•SO/AC input formalized
•Strat plan early; more time for resource allocations

Ops Plan/Budget

 

 عملٌة التخطٌط البدٌلة – 3-2الشكل 

 الخطة اإلستراتٌجٌة  3.1
 2010تم تطوٌر الخطة اإلستراتٌجٌة من . فً التركٌز على المهمة والتعدٌل والمسئولٌات ICANNتساعد عملٌة التخطٌط لـ 

بشكل خاص ٌجب توفٌر أربعة نقاط ٌتم . اإلستراتٌجٌة ICANNتوفٌر رإٌة واضحة تركز على خطة بهدؾ  2013إلى 

 : التركٌز علٌها

SND استقرار وأمان  .1

خٌار المستهلك والتنافسٌة واالبتكار  .2

والعملٌات أألساسٌة األخرى  ANAI وظٌفة .3

نظام بٌئً صحً لإلنترنت  .4

والتً تتخلل  ICANNتوضح المظاهر الخمسة األساسٌة ألنشطة  2013إلى  2010باإلضافة إلى أن الخطة من العام 

تم نشر إطار عمل . المناطق األربعة كلها مع وصؾ أصحاب المصلحة المتعددٌن والتعاون والتدوٌل والشفافٌة والمسئولٌة

ول فً نوفمبر الدولً فً س ICANNللخطة اإلستراتٌجٌة عبر اإلنترنت كما تم تقدٌمه إلى لمجموعات المجتمع باجتماع 

باإلضافة إلى ذلك تم عقد استبٌان لتقٌٌم . تم عقد المشاورات مع الدوائر االنتخابٌة فً كل من قبل وبعد ذلك اجتماع. 2009

ٌتم مزامنة ودمج كل اقتراحات المجتمع الواردة عبر اإلنترنت من خالل المنتدٌات . اقتراحات المجتمع وتحدٌد أولوٌة القضاٌا

النهائٌة لألعوام من عبر اإلنترنت وشفوٌا خالل االجتماعات والمكالمات الجماعٌة بالخطة اإلستراتٌجٌة  وعبر االستبٌان

 .وتبنٌها من جانب المجلس 2013إلى  2010

 طة التشغٌلإطار العمل للمٌزانٌة وخ 3.2
. أشهر قبل تقدٌم المٌزانٌة النهائٌة للمجلس لتبنٌها 5على فترة تقارب  نشر إطار العمل على المٌزانٌة وخطة التشؽٌل السنوٌةتم 

والهدؾ من إطار العمل هذا هو العمل على توفٌر المعلمات األساسٌة . المجتمع وتسمح هذه المنهجٌة إلبداء مزٌد من اقتراحات

تم نشر إطار . لمٌزانٌة والتخطٌط للعام المالً والسماح بمداخالت المجتمع مبكرا حول عملٌة التطوٌر والتخطٌط بالمٌزانٌة

الوقت إلبداء اقتراحات المجتمع قبل وأثناء قبل اجتماع نٌروبً بهدؾ إتاحة  2010فبراٌر  15فً  2011العمل للعام المالً 

 .وبعد االجتماع

http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/planning/ops-budget-framework-fy2011-en.pdf
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 مسودة المٌزانٌة وخطة التشغٌل 3.3
وتوضح . ٌوما من العام المالً التالً 45ٌتم نشر مسودة المٌزانٌة وخطة التشؽٌل قبل  ICANNبما ٌتوافق مع لوائح 

تم نشر مسودة المٌزانٌة . خطط خالل العام المالً التالًالمستندات بالتفصٌل خطط وموارد المٌزانٌة المطلوبة لتنفٌذ هذه ال

وعالوة . بمزٌد من التوضٌح والوضوح 2011ماٌو مما ٌعكس مفاهٌم إطار العمل للعام المالً  17وخطة التشؽٌل فً تارٌخ 

على تلقً مزٌد وبمجرد نشرها ٌتم الحث . تدمج مقترحات المجتمع المستلمة 2011على ذلك فإن مسودة مستند العام المالً 

 .من تعلٌقات المجتمع ومن ثم دمجها قبل تقدٌم المٌزانٌة وخطة التشؽٌل النهائٌة

 النموذج النهائً للمٌزانٌة وخطة التشغٌل 3.4
المقرر فً ٌونٌو ٌتم تقدٌم المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً بعد مشاورات المجتمع اإلضافٌة إلى  ICANNفً اجتماع 

وبمجرد تبنٌها تصبح المٌزانٌة والخطة التً تم االتفاق علٌها هً خطة األنشطة . العتبارها وتبنٌها ICANNمجلس إدارة 

أشهر  5تضمٌن للمجتمع ٌقرب  2011وتتضمن هذه العملٌة لتطوٌر المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً . ICANN المالٌة لـ

 ICANNلوٌات المجتمع وسٌعمل على توفٌر الوضوح ألهداؾ من التعاون النشط مع المجتمع وٌتوقع أن ٌعكس ذلك أو

 .التشؽٌلٌة وموارد المٌزانٌة المطلوبة لتحقٌق ذلك

 :بعدة طرق 2011ٌتم تشجٌع اقتراحات المجتمع على المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

  انشر تعلٌقا على موقع وٌبICANN  ًعلى صفحة التعلٌقات العامة 2011بقسم المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المال .

 ./http://www.icann.org/public_comment انظر موقع الوٌب

  ًاطلب من رئٌس دائرتك االنتخابٌة لتحدٌد موعد للقاء موظفICANN ( اتصل على المدٌر المالً، كٌفٌن وٌلسون من

 (.kevin.wilson@icann.orgلكترونً خالل عنوان البرٌد اإل

  التعلٌقات بالجلسة العامة باجتماعICANN  (. 2010ٌونٌو  25إلى  20)فً بروكسل 

وعالوة على ذلك، ٌطلب فرٌق المٌزانٌة والتخطٌط رسمٌاًا من الجمعٌة إبداء تعلٌقاتها عن طرٌق طلب محادثات جماعٌة مع 

 .واللجان االستشارٌة خالل فترة األشهر الخمسةاالنتخابٌة ودعم المنظمات  ICANNمجموعات 

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

1-New gTLD Implementation and Delegation xxxx
2-IDN Implementation x xxx
3-IANA and Technology Operations Improvements x xxx
4-Security, Stability and Resiliency Operations (SSR) xxxx
5-Contractual Compliance xx xx
6-Core Meeting Logistics xx xx
7-Constituency Support x x x x
8-Policy Development Support xx xx
9-Global Engagement and Increasing International Participation x x xx
10-Community Travel Support xx xx
11-Ombudsman xx xx
12-Board Support x x x x
13-Nominating Committee (NomCom) Support x x x x
14-DNS Operations xxxx
15-Organizational improvement xxxx

Stategic Plan Focus Areas

1-Preserve 

DNS stability 

and security

2-Promote 

competition, 

trust, choice 

and 

innovation

3-Excel in 

IANA and 

other core 

operations

4-Contribute to 

shaping a 

healthy 

Internet eco-

system

 2011للعام المالً التشغٌل . 4

ل خالمن  أعوام سابقةو 2010للعام المالً تجازات تعكس اإل 2011مسودة أوراق المٌزانٌة خطة التشؽٌل للعام المالً 

 :هًلتركٌز على النقاط األربعة اإلستراتٌجٌة التً ا

وتعزٌز الفقرات التعاقدٌة والتنسٌق مع أصحاب  CESSNDمن خالل دعم  واالستقرار SNDالحفاظ على أمان . 1
، و ومشكالت أمان اإلنترنت األخرى SNDالمصلحة اآلخرٌن حول رقم 

 DLTg د لـمقدم الطلب الجدي( أدلة)عبر العمل المستمر على دلٌل  تعزٌز التنافسٌة والثقة واالختٌار واالبتكار. 2
 ، وجدٌدة DLTgقوي وبٌئة  NDIوإعداد  IPv6وتسهٌل التعرؾ على بروتوكول 

عبر السعً للتمٌز فً عملٌات التشؽٌل  وعملٌات التشغٌل الرئٌسٌة األخرى ANAIالتمٌز فً أداء وظٌفة . 3
، و كثر تعقٌدا والتذبذب بنظام الجذرواالستعداد لعملٌات أ

عبر التقدم فً متطلبات تؤكٌد االلتزامات واالشتراك فً مناقشات الحوكمة  ترنتالمساهمة فً تشكٌل بٌئة إن. 4
 و ،الدولٌة

.  مع االلتزام ألصحاب المصلحة المتعددٌن والتعاون والتدوٌل والشفافٌة والمسئولٌة ضمان التركٌز على كل نقطة .5

: واألنشطة التنظٌمٌة هً. NNACI بـ نشاط تنظٌمً 15ٌتم فرزها تلقائٌا فً  NNACI ورإٌة المٌزانٌة واألنشطة لـ

األمان ( 4)وعملٌات التشؽٌل التقنٌة و ANAIتحسٌن وظٌفة ( 3)و NDIتنفٌذ ( 2)الجدٌد و DLTgتفوٌض وتنفٌذ  (1)

دعم الدوائر ( 7)اإلمدادات األساسٌة لالجتماع و( 6)التوافق التعاقدي و( 5)و( RSS)واالستقرار ومرونة لعملٌات التشؽٌل 

 NNACIدعم السفر لمجتمع ( 10)االشتراك العالمً والمشاركة الدولٌة و( 9)دعم تطوٌر السٌاسة و( 8)ٌة واالنتخاب

 SNDعملٌات تشؽٌل ( 14)و( moCmoN)دعم لجنة الترشٌح ( 13)دعم المجلس و( 12)محقق الشكاوى و (11)و

شطة التنظٌمٌة ٌتم بمحاذاة النقاط األربعة فإنه ٌوضح كل نشاط من هذه األن 4-1كما فً الشكل . التحسٌن التنظٌمً (15)و

 . الرئٌسٌة المحددة بالخطة اإلستراتٌجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة أنشطة الخطة التشغٌلٌة بالخطة اإلستراتٌجٌة لنقاط الخطة اإلستراتٌجٌة األربعة  –4-1الشكل 

وهً توضح  2011وخطة العام المالً  4موازنة القسم . 4-2 التنظٌمٌة موجزة فً الشكل 15 الموارد المطلوبة لألنشطة

مزٌد من التفصٌل عن . 2011التنظٌمٌة وتوفر بعض التفصٌل فً الموارد المطلوبة لتحقٌقها فً العام المالً  15األنشطة 

 .الملحق أ، أنشطة الخطة التشغٌلٌةلكل نشاط تنظٌمً كما هً موضحة فً ( TRAMSأهداؾ ) 2011أهداؾ العام المالً 
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

1-New gTLD Implementation and 

Delegation
6,683      7,677       7,605    (922)    -12.1%

2-IDN Implementation 1,365      1,351       1,256    109     8.7%

New gTLD / IDN efforts 8,048      9,028     8,861    (813)   -9.2%

3-IANA and Technology Operations 

Improvements
5,804      4,772       5,040    764     15.2%

4-Security, Stability and Resiliency 

Operations (SSR)
7,087      6,743       5,755    1,332   23.2%

5-Contractual Compliance 3,399      3,525       3,155    244     7.7%

6-Core Meeting Logistics 5,255      5,404       5,190    65       1.3%

7-Constituency Support 6,216      5,931       6,041    175     2.9%

8-Policy Development Support 6,421      5,641       5,339    1,082   20.3%

9-Global Engagement and Increasing 

International Participation
6,792      7,850       6,619    173     2.6%

10-Community Travel Support 1,852      2,116       1,722    130     7.6%

11-Ombudsman 562         450          451       111     24.6%

12-Board Support 2,647      2,035       2,393    254     10.6%

13-Nominating Committee 

(NomCom) Support
820         797          760       60       7.9%

14-DNS Operations 2,185      2,458       1,199    986     82.2%

15-Organizational improvement 2,199      1,235       1,842    357     19.4%

Subtotal 51,239   47,200   45,506 5,733 12.6%

Total Operating Expenses 59,287   55,900   54,367 4,920 9.1%

FY11 Budget 

less FY10 

Budget 

 

 نفقات التشغٌل بالرؤٌة الوظٌفٌة  –4-2الشكل 

وٌتم تشجٌع المجتمع على تقدٌم اقتراحات على أولوٌات األنشطة التنظٌمٌة إلى جانب تحدٌد المتؽٌرات الهامة والمتؽٌرات التً 

 .ٌمكن تؤجٌلها أو التخلً عنها
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

1-New gTLD Implementation and 

Delegation
6,683         7,677     7,605         (922)     -12.1%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 جدٌد gTLDتفوٌض وتنفٌذ  4.1

 

 الجدٌدة gTLDموارد   –4-3الشكل 

 2011للعام المالً  gTLDفسٌعمل برنامج  ،عالمً موحد للجمٌع إنترنتوجود بشؤن  ICANNقٌق رإٌة المساعدة على تح

. على توفٌر نطاقات جدٌدة لالبتكار والتؽٌٌر الذي سٌحاكً التنافسٌة وٌزٌد من الخٌارات لمجموعة المستخدمٌن والمجتمعات

والمجتمعات لتوفٌر الخدمات الموثوقة أو المعلومات  الجدٌدة تسمح بالصناعات والمنظمات TLDsوعالوة على ذلك فإن 

 . للدوائر االنتخابٌة ومجموعات المستخدم خالل الوصول إلى مستخدمٌن جدد محدودٌن بالمناطق الجؽرافٌة أو التحدٌات اللؽوٌة

، النشر (2)ي التموٌل فً كل مٌزانٌة تم تبنٌها بالعام المال —التطوٌر (1: )إلى ثالثة مراحل gTLDتقسم مٌزانٌة 

بالمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام ولن ٌتم تضمٌنهم سٌتم طلب مرحلتً المٌزانٌة األخٌرتٌن بشكل منفصل . معالجة الطلب (3)و

 .من هذا المستند للتعرؾ على مزٌد من التفاصٌل 7انظر القسم . 2011المالً 

وتحدٌد األمور الضرورٌة  الجدٌدة DLTgلتوصٌات سٌاسة نحو تنفٌذ الجهود  2011تدفع الخطة المقترحة للعام المالً 

وهو ما ٌتضمن حماٌة العالمة التجارٌة وموازنة منطقة الجذر والتحلٌل االقتصادي ( AGB)المتبقٌة إلنهاء دلٌل مقدم الطلب 

 . الجدٌد gTLDصمٌم وتطوٌر العملٌات واألنظمة الضرورٌة إلجراء معالجة طلب ت أبعد من ذلكواإلجراءات الخبٌثة و

أقل % 12ملٌون دوالر أي حوالً  6.7الجدٌدة بنحو  gTLDألنشطة  2011تم تقدٌر موارد المٌزانٌة المطلوبة للعام المالً 

ا أمر أساسً بسبب أن العدٌد من والتقلٌل هن. 2010أقل من توقعات العام المالً % 13.0عن مٌزانٌة العام المالً و

لبرنامج  2011المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً . الجدٌد لتتم تلقائٌا أو قرٌبة من االنتهاء gTLD المشروعات المقترحة لـ

gTLD نشطة الجدٌد األمر الذي ٌتناول الرواتب والخدمات المهنٌة وتكالٌؾ السفر والتكالٌؾ اإلدارٌة سٌتم تحدٌدها عبر األ

 :الرئٌسٌة التالٌة

 ملٌون دوالر تتضمن تحدٌدات تكلفة طاقم العمال والخدمات المهنٌة  4.5: قرار المشكالت المتبقٌة وإتمام دلٌل مقدم الطلب

 وتكلفة السفر ذات الصلة

  عمٌل ونظام مثل العملٌات التجارٌة وأنشطة إدارة المخاطر ودعم ال)تصمٌم وتطوٌر العملٌات واألنظمة لمعالجة الطلبات

 ملٌون دوالر 1.3(: وما إلى ذلك TLDطلب 

 ملٌون دوالر 0.7: االتصاالت 

 ملٌون دوالر 0.2: اإلدارة 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

2-IDN Implementation 1,365         1,351     1,256         109      8.7%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 IDNتنفٌذ  4.2

 IDNموارد   –4-4الشكل 

ومجتمع اإلنترنت خالل العام  ICANNمثلت خطوة رئٌسٌة هامة لـ  IDN ccTLDsٌذكر أن بدء عملٌة التتبع السرٌع لـ 

وحتى تطوٌر نموذج السٌاسة النهائً  2011وسوؾ تستمر إتاحة عملٌة التتبع السرٌع خالل العام المالً . 2010المالً 

 . وتبنٌه IDN ccTLDs لـ

سٌكون بمقتضى الجهود التنفٌذٌة مثل الدعم طبقة طلب اإلنترنت والعدٌد  2011فً العام المالً  IDNs التركٌز اإلضافً لـ

 Whoisومجموعات عمل  JIGعلى المدى الطوٌل و IDN ccTLD PDPتمع مثل المرتبطة بالمج IDNمن مبادرات 

وسوؾ . TLDsونتوقع أن البحث الجدٌد ونقاط التطوٌر وسٌتم تنفٌذها بإدارة متؽٌر . الجدٌد gTLDببرنامج  IDNومظاهر 

رسة األفضل فً بما ٌتضمن إرشادات التشؽٌلٌة للمما IDNفً ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة بـ  ICANNتستمر 

واالجتماعات المتعلقة باسم النطاق وسوؾ تبدأ المشاركة بالمناطق المتعلقة بتطوٌر الطلب لتحقٌق القبول  ICANNاجتماعات 

 . الجدٌد على مستوى العالم TLDs الكبٌر لـ

مٌزانٌة العام المالً  أكثر من% 8.7ملٌون دوالر أو  1.4لتكون  2011ٌتوقع التزامات الموارد من مٌزانٌة العام المالً 

ما ٌعكس الموارد المطلوبة الستمرار معالجة طلبات  2010أكثر من توقع العام المالً لعام % 1.0ونسبة  2010

IDN ccTLD  وبشكل أساسً تكلفة طاقم العمال وتكلفة السفر ذات الصلة والمشاورات الخارجٌة مثل المطلوبة لتحلٌل

 .IDNAالمتؽٌرات ودعم تنفٌذ 

 وتحسٌن العملٌات التكنولوجٌة IANAوظٌفة  4.3

 والموارد التشغٌلٌة التقنٌة IANAوظٌفة   –4-5الشكل 

وعبر  IANA وعملٌات التشؽٌل التقنٌة عبر برنامج تمٌز األعمال التجارٌة لـ IANAعلى تحسٌن  ICANNسوؾ تعمل 

ٌجب أن تكون المنظمة . ة المعلومات والبنٌة التحتٌةاستمرار الجهود لضمان قوة ومرونة عملٌات التشؽٌل التقنٌة الخاصة بتقنً

وموازنة أعداد  DNSSECالداخلٌة قادرة على إتمام متطلبات التشؽٌل اإلضافٌة المصاحبة للخدمات الجدٌدة بما ٌتضمن 

TLDs ٌجب على قسم . والخدمات األخرى عبر اإلنترنت مثل مستودع االئتمان المإقتIANA  إلى أن ٌجهز تطوٌر العملٌة

على تمٌز األداء الخاص بهذه األنشطة  ICANNتركز . IDN ccTLDsالجدٌدة و gTLDs جانب التنفٌذ المرتبط بـ

الحاكمة من خالل وزارة  IANAوعناصر البنٌة التحتٌة لدعم هذه المتطلبات والتعرؾ على خاتمة العقد الحالً لخدمات 

 . التجارة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

أو  2010زٌادة عن العام المالً % 15.2ملٌون دوالر من موارد المٌزانٌة و 5.8، ٌطلب مبلػ 2011مالً فً العام ال

وعملٌات التشؽٌل  IANA، لدعم استمرار عملٌات التشؽٌل إلى جانب تقوٌة وظٌفة 2010عن توقع العام المالً % 21.6

وجود بمكانها كواحدة من النقاط األربعة اإلستراتٌجٌة لـ كما هو م 2011والتركٌز على هذه الوظٌفة للعام المالً . التقنٌة

ICANN  ما ٌتطلب موارد للطاقم وبما ٌتضمن نائب رئٌس جدٌد لوظٌفةIANA  وترقٌة لبنٌة وظٌفةIANA  وتكلفة الخدمة

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

3-IANA and Technology Operations 

Improvements
5,804         4,772     5,040         764      15.2%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

4-Security, Stability and  Resiliency 

Operations(SSR)
7,087         6,743     5,755         1,332    23.2%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

إلى جانب عدد من الموارد وعملٌات تحدٌد  RZMلبرنامج  IANAالمهنٌة المطلوبة للمراجعات الخارجٌة لوظٌفة 

 .2011ألؾ دوالر الستمرار برنامج تمٌز األعمال التجارٌة مضمنة كذلك فً مٌزانٌة العام المالً  150تكلفة . البروتوكول

 

 (SSR)عملٌات األمان واالستقرار والمرونة  4.4

 SSRموارد   –4-6الشكل 

ٌٌر البٌئة العالمٌة جزءاًا أساسٌاًا فً والمعرفات الفرٌدة األخرى فً تػ DNSٌعد الجزء الخاص بضمان أمان واستقرار ومرونة 

وهو ٌتطلب من . 2013–2010اإلستراتٌجٌة للعام  ICANNكما أنه محدد بتؤكٌد على االلتزامات وخطة  ICANNمهمة 

ICANN  العمل بفعالٌة مع أصحاب المصلحة اآلخرٌن عبر اإلنترنت لتحسٌن وحماٌة أمان واستقرار اإلنترنت خاصة مع

 . DNSوزٌادة اإلجراءات الخبٌثة التً تزود  DNS التهدٌدات لـمراعاة النمو فً 

عن العام % 23ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  7.1تقدر موارد المٌزانٌة المطلوبة لدعم أنشطة نحو  2011فً العام المالً 

انٌة بسبب التكلفة أعلى من المٌز SSRوجدٌر بالذكر أن توقع . 2010أكثر من توقع العام المالً % 5.1أو  2010المالً 

 2010وتتضمن طاقم العاملٌن األمن اإلضافً للعام المالً  2010اإلضافٌة ؼٌر المتوقعة المستحدثة خالل العام المالً 

تتضمن المٌزانٌة تكالٌؾ العمال لتنفٌذ . وتحسٌن أمن السفر وترتٌبات الموقع المحدد مثل حدث نٌروبً على سبٌل المثال

DNSSEC  األمن والمراجعات الخارجٌة ألمن وشهادات برامجICANN  وتقوٌة بنٌةICANN  التحتٌة واألنشطة الهامة

على الرؼم من ذلك ستستمر . تركٌز الجهود بشكل خاص على جهود األمن الداخلٌة. األخرى المحددة بالخطة اإلستراتٌجٌة

ICANN  فً االشتراك فً المناقشات حول بدءDNS-CERT  وتكلفة التشؽٌل لتشؽٌلDNS-CERT  وهً ؼٌر متضمنة

 .2011وقد ال ٌتم تضمٌنها بإطار العمل للعام المالً  ICANN لـ 2011بمسودة المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

 التوافق التعاقدي 4.5

 موارد التوافق التعاقدي  –4-7الشكل 

اقٌات المسجل والسجل ما ٌإدي نقص االعتماد فً تعزٌز الفقرات التعاقدٌة التؾ ICANNسوؾ تستمر  2011فً العام المالً 

وسوؾ ٌحمً هذا العمل تكامل نظام اسم النطاق ما ٌإدي إلى مستوٌات عالٌة . الزمنً وعدم تجدٌد المسجلٌن ؼٌر المتوافقٌن

 Whoisوسٌتم تقٌٌم نظام اشتراك العمٌل واإلعالم عن بٌانات . المعتمدة ICANNمن الثقة والتسجٌل مع مسجلً وسجالت 

كما سٌتم . ومن المحتمل أن تتحسن استنادا إلى االقتراحات الواردة من المستخدمٌن وأصحاب المصلحة المهتمٌن اآلخرون

أن تقوم بإجراء سٌاسة التحوٌل األولى بٌن المسجلٌن إلى  ICANN االستثمار بشكل إضافً فً وظٌفة المراجعة التً ستتٌح لـ

 . لٌنجانب مراجعات مستودع البٌانات للمسج

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

5-Contractual Compliance 3,399         3,525     3,155         244      7.7%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 
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 18صفحة  

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

6-Core Meeting Logistics 5,255         5,404     5,190         65        1.3%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

وهذا . 2010تقرٌبا عن العام المالً % 7.7ملٌون دوالر أي بزٌادة نسبة  3.4تم تقدٌر موارد المٌزانٌة للتوافق التعاقدي بنحو 
وٌتضمن ذلك أٌضاًا . 2010ٌتضمن توظٌؾ طاقم للتوافق وهو المخطط توظٌفه ولكن ذلك التوظٌؾ تؤخر فً العام المالً 

مثل الدعم من مجلس المسجل واألقسام السٌاسٌة  ICANNتوافق التعاقدي فً كل مناطق الجهود المستمرة والمضاعفة بال
 2011كما أن هناك خدمات استشارٌة إضافٌة مطلوبة فً العام المالً . والقانونٌة ما ٌفٌد فً التقدم فً تعزٌز الفقرات بالعقود

 .ألؾ دوالر 260تتضمن مستودع بٌانات المسجل وخدمات أخرى تصل إلى 

 اإلمدادات األساسٌة لالجتماع 4.6
 

 موارد االجتماع الرئٌسٌة  –8-4الشكل 

بالتعاون مع مجتمع أصحاب المصلحة المتعددٌن على تقوٌة االشتراك اإلقلٌمً والعالمً فً عملٌات  ICANNتعمل 
ICANN . تسهل اجتماعاتICANN ه بٌن العدد المتزاٌد الدولٌة العامة من التفاعل عن بعد والمقابالت الشخصٌة وجها لوج

كافة تكالٌؾ الطاقم والتكالٌؾ األخرى لدعم اجتماعات  2011تتضمن خطط العام المالً . من المشاركٌن حول العالم
ICANNالعامة الدولٌة الثالث فً العام والمإتمرات األخرى . 

ملٌون دوالر وهً نسبة قرٌبة  5.2بنحو  2011وتقدر مٌزانٌة الموارد المطلوبة ألنشطة االجتماعات الرئٌسٌة فً العام المالً 
بسبب  2010مٌزانٌة العام  2011ٌتوقع أن تتجاوز تكلفة االجتماعات فً العام المالً . 2010من المحددة فً العام المالً 

انب تكلفة الطاقم الجتماعات فرٌق التخطٌط لدوام كامل إلى ج 2011تتضمن مٌزانٌة العام المالً . تكلفة األمن اإلضافٌة
وتكلفة السفر لفرٌق االجتماع بما ٌشمل . الخدمات المهنٌة المطلوبة للدعم السمعً والبصري وتكلفة دعم االجتماعات األخرى

وتكلفة السفر ألعضاء المجلس والطاقم اآلخر وأعضاء المجتمع المدعومٌن فً كل . زٌارات مٌدانٌة مسبقة لموقع االجتماع 
وسٌتم موازنة الزٌادات فً . من خالل التفاوضات التعاقدٌة 2011جتماع مستقرة للعام المالً وٌتوقع أن تظل تكلفة اال. مكان

 . المشاركة عن بعد عبر تقلٌل مساحة االجتماعات وتقدٌم الطعام والتكلفة األخرى
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

7-Constituency Support 6,216         5,931     6,041         175      2.9%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 دعم الدوائر 4.7

 موارد دعم الدوائر االنتخابٌة  –4-9الشكل 

خاصة بعد البدء والتنفٌذ فً  gTLDsو IDNsالناتجة عن إضافة  ICANNسوؾ تتسبب التؽٌٌرات على تركٌبة مجتمع 

المعتمدٌن حول العالم زٌادة التنافسٌة الصناعٌة والعمل على ضمان  ICANNوٌجب على مسجلً  gTLDزٌادة عدد مسجلً 

ٌن المعتمدٌن وحتى ذلك الوقت ستستمر تلك التقلبات فً عدد المسجل. وجود خٌارات لكل شخص للتواصل عبر اإلنترنت

وخالل تلك الفترة فإن الدعم المتزاٌد لهذه . 2010والعوائد المرتبطة بهم كما رأٌنا فً العام السابق والعالم المالً الحالً 

المعتمدٌن فً  ICANNومسجلً  gTLDبما ٌشمل دعم سجالت  ICANNالدوائر االنتخابٌة سٌستمر فً كونه أولوٌة لـ 

 .مناطق مثل شرق أسٌا

اقم العمل على تطوٌر وضمان دعم اإلجراءات وعملٌات التشؽٌل لدعم وضوح الدوائر االنتخابٌة والمسئولٌة والوصول ٌعمل ط

وٌتضمن هذا العمل فً مستودع بٌانات المسجل مثل التطوٌر واالختبار وتنفٌذ . إلى خدمة هذه االحتٌاجات بفعالٌة وكفائٌة

وعملٌات  gTLDمة لجعل األنظمة آلٌة أو لزٌادة قدرة العملٌات اآللٌة لسجل مراجعة وظٌفٌة لمستودع البٌانات وإنشاء أنظ

ومسجلً  gTLDالتً تإثر بشكل مباشر على سجالت  GNSOالمسجل والمشاركة الفعالة فً أنشطة تطوٌر سٌاسة 

ICANN ٌون دوالر بزٌادة مل 6.2بنحو  2011وتقدر مٌزانٌة موارد دعم الدوائر االنتخابٌة فً العام المالً . المعتمدٌن

 .2010أعلى من مٌزانٌة العام المالً % 2.9قدرها 

 دعم تطوٌر السٌاسات 4.8

 موارد تطوٌر السٌاسة  –4-10الشكل 

فٌما ٌتعلق بالعمل على إدارة السٌاسة والسٌاسة خالل العام المالً الحالً وٌتوقع  ICANNتجد زٌادات كبٌرة داخل مجتمع 

فً تكرٌس موارد  ICANNوفً هذا الصدد سوؾ تستمر . 2011عمل والنمو خالل العام المالً استمرار هذا المستوى من ال

 .بدٌلة وإدارة العملٌات السٌاسٌة لضمان تطوٌر السٌاسات بفعالٌة وكفاءة من جانب المجتمع بطرٌقة شفافة وتامة ومتفق علٌها

اء والطاقم تنفٌذ عدد من مبادرات التحسٌن على البنى كجزء من العملٌة المستمرة لمراجعات المجتمع طلب المجلس من األعض

كما أنها تظل قٌد العمل إلى جانب المنظمات  GNSOالتنظٌمٌة بعضها مثل تحسٌنات  ICANNالهٌكلٌة لعدد من هٌاكل 

. 2011والتً ستتطلب عملٌات التحسٌن تلك اهتماما بدٌال طوال العام المالً  SSACو ccNSOو ALACاألخرى مثل 

تشمل تموٌل بعض المبادرات لدعم الترقٌات الهٌكلٌة  2011ة إلى تموٌل أنشطة دعم السٌاسة فإن مٌزانٌة العام المالً إضاؾ

 . والترقٌات بالعملٌة الموصى بها بموجب هذه المبادرات

زانٌة العام زٌادة عن مً% 20.3. ملٌون دوالر 6.4وتقدر الموارد المطلوبة ألنشطة دعم تطوٌر السٌاسة المقترحة بنحو 

تم توفٌر موارد المٌزانٌة للسماح لبعض أعضاء الطاقم بدعم جهود . 2010المتوقع بالعام المالً % 13.8أو  2010المالً 

إلى جانب الدراسات المبنٌة على الحقائق لدعم عملٌات تطوٌر ( اإلدارٌة SO/ACودعم  ALACمثل دعم )تطوٌر السٌاسة 

 .SSACو ALACو GNSO لتنفٌذ عدد من التحسٌنات المطلوبة لـ إضافة إلى بعض الموارد. السٌاسة

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

8-Policy Development Support 6,421         5,641     5,339         1,082    20.3%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

9-Global Engagement and Increasing 

International Participation
6,792         7,850     6,619         173      2.6%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 المشاركة العالمٌة وزٌادة المشاركة الدولٌة 4.9
 

 موارد االشتراك العالمٌة  –4-11الشكل 

. ةإلى الجهود الرامٌة إلى زٌادة المشاركة الدولٌة جهودا متكاملة لألنشطة الٌومً ICANN جدٌر بالذكر أن المشاركة العالمٌة لـ

الزائدة والمشاركة الحكومٌة الزائدة فً  ccTLDوأطر عمل مسئولٌة  ccNSO بـ ccTLDsكما أن المشاركة المتزاٌدة من 

GAC  ًكلها تعتبر أمثلة لتقوٌة االشتراك فICANN  والعمل الذي سٌستمر من طاقمICANN  وبشكل خاص فرٌق

المصلحة صوتا له حق التصوٌت وضمان وجود مسئولٌة  وهذا من أجل ضمان أن ٌكون لكل أصحاب. المشاركة العالمٌة

 . وشفافٌة محسنة وزٌادة التوعٌة المستمرة بؤهمٌة وجود إنترنت عالمً موحد

 IDNSوأمانه وتنفٌذ  DNSمن خالل الهٌئات اإلقلٌمٌة على تحسٌن الوعً فٌما ٌتعلق باستقرار  ICANNسوؾ ٌعمل طاقم 

دعم المجتمع العام وتسهٌل اآللٌات المحسنة للمشاركة وتوفٌر التدرٌب والتعلٌم  وٌتضمن ذلك. IPv6و TLDsوالتعرؾ على 

بالمناطق لتسهٌل ودعم  ICANN إضافة إلى عمل فرٌق المشاركة العالمٌة بـ. المتنامٌة ICANNلمجتمع اإلنترنت بمناطق 

 .عند الضرورة IANAطلبات وظٌفة 

عن العام المالً % 2.6ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  6.8لمٌة المقترحة بنحو وتقدر الموارد المطلوبة ألنشطة االشتراك العا

2010 . 

 ICANNدعم السفر لجمعٌة  4.10

 موارد دعم السفر  –4-12الشكل 

دعم السفر أعضاء المجتمع بما ٌتفق مع اإلرشادات المنشورة المستندة إلى مقترحات  NNACIوفرت  2011فً العام المالً 

ومهمتها وزٌادة مستوٌات المشاركة  NNACI لؽرض من تموٌل السفر متمثال فً زٌادة الوعً العالمً بـوٌظل ا. المجتمع

. NNACIبالمنتدٌات اإلقلٌمٌة والدولٌة ودعم من ٌقومون باألعمال والقٌادة واستثناء ؼٌر القادرٌن على حضور اجتماعات 

وستستمر المناقشات . أعضاء الدعم والمجالس االستشارٌةٌنحصر دعم السفر ألعضاء المجتمع على األعضاء المحددٌن من 

. منتدى عام عبر اإلنترنتمع المجتمع على مقدار وإدارة هذه الموارد عن كل عام مالً بما ٌشمل 

من  100ملٌون دوالر للدفع مقابل السفر والتكلفة اإلدارٌة لما ٌزٌد عن  1.8در بنحو تق 2011والموارد المطلوبة للعام المالً 

.  NNACIأعضاء المجتمع ممن ٌسافرون إلى كل اجتماع من اجتماعات 

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

10-Community Travel Support 1,852         2,116     1,722         130      7.6%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2011
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

12-Board Support 2,647         2,035     2,393         254      10.6%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

11-Ombudsman 562            450        451            111      24.6%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 محقق الشكاوى 4.11
 

 موارد محقق الشكاوى  –4-13الشكل 

ٌم حل لمشكالت الظلم أو العالج ؼٌر المالئم من قِبل ٌخدم محقق الشكاوي كمدافع محاٌد للعدل وٌجب طلب تقٌٌم وإن أمكن تقد

إلى جانب توضٌح المشكالت واستخدام أدوات إنهاء  ICANN أو المجلس أو هٌئات االنتخاب التابعة لـ ICANNأعضاء 

 .الصراع مثل المفاوضات وتسهٌل الطرق الدبلوماسٌة للتوصل إلى هذه النتائج

 :4الفقرة  1 القسم 5بالمادة  ICANNطبقاًا للوائح 

. السنوٌة ICANNوسٌتم تؤسٌس المٌزانٌة السنوٌة لمكتب محقق الشكاوى من المجلس كجزء من عملٌة مٌزانٌة 
ٌجب على محقق الشكاوى تقدٌم المٌزانٌة المقترحة للرئٌس وسٌضمن الرئٌس تقدٌم المٌزانٌة بالكامل ودون تؽٌٌر 

وال ٌوجد فً هذه المادة ما ٌمنع الرئٌس . إلى المجلس ICANNالعامة الموصى بها من رئٌس  ICANNمٌزانٌة 
 .من تقدٌم وجهات نظر منفصلة للمادة أو الحجم أو السمات األخرى للمٌزانٌة المقترحة لمحقق الشكاوى للمجلس

 دعم مجلس اإلدارة 4.12
 

 موارد دعم المجلس  –14-4الشكل 

بالمسئولٌة والشفافٌة مصممة لتعكس تركٌبة أصحاب المصلحة  هو بنٌة هٌكلٌة تعمل ICANNجدٌر بالذكر أن مجلس إدارة 

ٌتكون . ICANN إلى جانب التفاعل بشكل جٌد ومعقول مع االحتٌاجات الحالٌة والمستقبلٌة لـ ICANNالمتعددٌن لمجتمع 

ظام عبر األعضاء ذوي الصلة وهم ٌتقابلون بانت 6عضوا و 15من عدد من األعضاء المصوتٌن ٌبلػ  ICANNمجلس إدارة 

 . الثالثة إلى جانب االجتماعات بٌن الجلسات األخرى ICANNالهاتؾ وٌسافرون لحضور كل اجتماعات 

إضافة إلى دعم السفر المباشر . ملٌون دوالر 2.6تقدر بنحو  2011المواد المطلوبة ألنشطة دعم المجلس بالعام المالً 

 .جلس وأدوات التواصل والتقٌٌم الذاتً نفسهتتضمن موارد المجلس تجهٌز الطاقم والتموٌل لتدرٌب الم
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

14-DNS Operations 2,185         2,458     1,199         986      82.2%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

13-Nominating Committee (NomCom) 

Support
820            797        760            60        7.9%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 دعم لجنة الترشٌح  4.13
 

 NomComموارد   –4-15الشكل 

اإلستراتٌجٌة إلى جانب  ICANNتلعب لجنة الترشٌح دورا رئٌسٌا فً المساهمة فً أهلٌة القٌادة الالزمة لتحقٌق كل أهداؾ 

كما تعتبر أنشطة . ALACو ccNSOومجلس  GNSOلس وكذلك مج ICANNلعب تعٌٌنات المجلس اللجنة لمجلس إدارة 

التوعٌة بما ٌتضمن السفر إلى جانب العمل االستشاري الخارجً لعملٌة التقٌٌم المهنً والجٌد من األجزاء الضرورٌة لبرنامج 

 . لجنة الترشٌح

طاقم وتكلفة السفر المباشرة ملٌون دوالر لدفع لتحدٌد دعم ال 0.8للجنة الترشٌح بنحو  2011تقدر مٌزانٌة العام المالً 

والمرشحٌن النهائٌٌن وتكلفة الخدمات المهنٌة للمساعدة فً مراقبة المرشحٌن وإنتاج بعض  NomComألعضاء لجنة 

 .NomComالمستندات لدعم أنشطة 

 DNSعملٌات تشغٌل  4.14
 

 DNSموارد   –4-16الشكل 

سٌتم . ICANN ٌدة األخرى كوظٌفة رئٌسٌة وأولوٌة رئٌسٌة لـوالمعرفات الفر DNS ضمان استمرار االستقرار واألمان لـ

 2010خالل العام المالً  L-على الحفاظ على التحسٌنات التً طرأت على الخادم الجذر 2011العمل بمٌزانٌة العام المالً 

 2011ٌزانٌة العام المالً باإلضافة إلى أنه من المتوقع أن تشهد م. وأنظمة اإلدارة L-مع االستمرار فً مراقبة الخادم الجذر

فٌما ٌتعلق  ICANNسوؾ تعمل . anycast لـ -L-المحلً لتمدٌد الجذر L-توظٌؾ مرشدٌن بنماذج الخادم الجذر

والتً ستعمل على تمكٌن  ICANN الخاص بـ DNSSECعلى إتمام نشر إنتاج البنٌة التحتٌة لتوقٌع  DNSSEC بـ

ICANN  آمنة بدرجة كبٌرة وموثوقة ومرنةمن توقٌع المناطق المسئولة بطرٌقة . 

عن مٌزانٌة % 19.4ملٌون دوالر أي بزٌادة  2.2تقدر بنحو  DNSلعملٌات تشؽٌل  2011والمٌزانٌة المقترحة بالعام المالً 

وتتضمن هذه الزٌادة تموٌل عدد من المنشآت والخدمات والمراجعات الخارجٌة المرتبطة بعملٌات تشؽٌل . 2010العام المالً 

ICANN  بمفتاح التوقٌع الرئٌسً للجذر إلى جانب توفٌر الدعم ألنشطة التوقٌع الرئٌسٌة العامة وتوفٌر الموارد المطلوبة

 . DNSSECالجدٌد المقترح وكذلك توفٌر الدعم الالزم لتجهٌز تشؽٌل جهود  gTLDلبرنامج 
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(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities
FY11 

Budget

 FY10 

Forecast 

 FY10 

Budget 

15-Organizational improvement 2,199         1,235     1,842         357      19.4%

FY11 Budget less 

FY10 Budget 

 اإلصالح التنظٌمً 4.15
 

 موارد التحسٌن التنظٌمٌة  –4-17الشكل 

فً الحفاظ على هٌكل من هٌئة تنظٌمٌة مناسبة للعمل على عملٌات التنسٌق المتزاٌدة عالمٌا كما  ICANNستمر سوؾ ت

 . ستضمن أن تكون القرارات المتعلقة بهذه الوظائؾ تكون فً المصلحة العامة وبما ٌتفق مع المسئولٌة والشفافٌة

ئً صحً فإن التركٌز سٌكون على تقدٌم دعم مناسب فً تسهٌل تشكٌل نظام إنترنت بً ICANNوفً حٌن تستمر جهود 

 :للمبادرات والمراجعات الموجهة من خالل

  تؤكٌد االلتزامات التً تحتوي على فقرات محددة من المراجعة على فترات ألهداؾICANN الرئٌسٌة األربعة: 

 ضمان المسئولٌة والشفافٌة ومصالح مستخدمً اإلنترنت حول العالم؛ 

  واستقرار ومرونة الحفاظ على أمنDNS؛ 

 تعزٌز التنافسٌة وثقة المستهلك واختٌار المستهلك؛ 

  سٌاسةWhois. 

  من اللوائح والتً تحتوي على فقرة متعلقة بالمراجعة على فترات لمعدالت األداء وعملٌات التشؽٌل  4، القسم 4المادة

 .واللجان االستشارٌة ولجنة الترشٌح ICANN للمنظمات الداعمة لـ

عن % 19.4ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  2.2لموارد المطلوبة ألنشطة التحسٌن التنظٌمٌة المقترحة بإطار العمل بنحو تقدر ا

وتعتبر االستجابة كبٌرة لمقدار المراجعات التً ٌتم تنفٌذها بطرٌقة مناسبة زمنٌا وفعالة حسب متطلبات  .2010العام المالً 

ملٌون دوالر وضعت  0.5لمبذولة لمراجعة التؤكٌد على االلتزامات فإن ما ٌقرب من فٌما ٌتعلق بالجهود ا. تؤكٌد االلتزام

التكالٌؾ . وحددت من أجل الخدمات المهنٌة واإلدارٌة إلى جانب بعض دعم السفر المتوقع لتؤكٌد أعضاء فرٌق المراجعة

ودة مٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً تضمٌنها فً مسٌتم  لماألخرى المطلوبة من خالل مراجعة التؤكٌد على االلتزامات 

2011. 
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(in Thousands USD)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Revenue $65,509 $63,313 $62,642 $2,867 4.6%

Operating Expenses $60,788 $57,980 $55,867 $4,921 8.8%

Non-Cash Expense $2,600 $2,210 $2,900 ($300) -10.3%

Contribution to Reserve $2,121 $3,123 $3,875 ($1,754) -45.3%

Investment Income $1,000 $4,500 $1,000 $0 0.0%

Change in Net assets $3,121 $7,623 $4,875 ($1,754) -36.0%

FY11 BUDGET 

change from FY10 

BUDGET

 2011مٌزانٌة العام المالً . 5

ملٌون دوالر فً العام المالً  62.6مقابل )ملٌون دوالر  65.5عوائد تقدر  ICANN لـ 2011تشمل مٌزانٌة العام المالً 

ملٌون  57.9مقابل )بنفقات التشؽٌل  ملٌون دوالر 60.7و 2010عن مٌزانٌة العام المالً % 4.6أي بزٌادة قدرها ( 2010

بعد اعتبار النفقات األخرى والنفقات . 2010عن مٌزانٌة العام المالً % 8.8أي بزٌادة ( 2010دوالر فً العام المالً 

 . ملٌون دوالر كإسهامات لالحتٌاطً 3الطارئة، فإن ذلك ٌإدي إلى ما ٌزٌد إلى 

وتوقع مٌزانٌة العام المالً  2010بالمقارنة مع مٌزانٌة العام المالً  2011المالً ٌوضح المٌزانٌة المقترحة للعام  5-1الشكل 

2010 . 

 2011ملخص مٌزانٌة العام المالً   –5-1الشكل 

عبر  ICANNالتشؽٌلٌة تؤتً أساسا من رسوم تعامالت المسجلٌن وتدفع إلى  ICANNوالموارد المالٌة لتموٌل أنشطة 

باإلضافة إلى سجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة وسجالت . ICANNلمعتمدٌن واالتصال فٌما بٌنهم مع السجالت العامة والمسجلٌن ا

جدٌر بالذكر وجود مورد آخر من موارد . ICANN التً تساهم سنوٌا لـ( ccTLD)نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة 

العائد اإلجمالً المتوقع للعام . IDN ccTLDمن خالل برنامج التتبع السرٌع  IDNsوٌنتج عن طلبات لـ  ICANN الدخل لـ

فً السنوات األخٌرة تمتعت . 2010عن العام المالً % 4.6ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  65.5ٌقدر بنحو  2011المالً 

ICANN وال توجد زٌادات . بنمو كبٌر فً الدخل بسبب االتفاقٌات التعاقدٌة مع الفقرات المحددة للزٌادات الثابتة المتؤنٌة

وكما تم . وٌتوقع أن تزٌد تعامالت اسم النطاق المستندة إلى الدخل على نحو بسٌط 2011عاقدٌة فً الرسوم فً العام المالً ت

 ICANNمطالبون باستخدام  ICANNفً السنوات السابقة فإن األطراؾ المتعاقدة والمساهمٌن ؼٌر المتعاقدٌن بعوائد 

 .فق مع الخبراء الصناعٌٌناألساسً لتقدٌرات الدخل بشكل معقول والتوا
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 اإلٌراد 5.1

 (بالدوالر األمرٌكً) 2011عوائد المٌزانٌة للعام المالً 

باإلضافة إلى مشؽلً كود الدولة وسجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة ومسجلً االسم العام من خالل السجالت وأمناء السجالت العامة 

ٌلخص الجدول التالً معرفا المصدر لعوائد . عالمً المتداخللضمان تنسٌق اإلنترنت ال ICANN وتوفٌر مبالػ كبٌرة لـ

 .2010ملٌون دوالر بالمقارنة مع العام المالً  65.5بنحو  2011مٌزانٌة العام المالً 

(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Registry $32,647,000 $31,440,000 $32,450,600 $196,400 0.6%

Registrar $29,159,000 $28,560,000 $27,268,000 $1,891,000 6.9%

RIR $823,000 $823,000 $823,000 $0 0.0%

ccTLD $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $0 0.0%

IDN ccTLD $780,000 $0 $0 $780,000 n/a

Meeting Sponsorships $500,000 $890,000 $500,000 $0 0.0%

Revenue $65,509,000 $63,313,000 $62,641,600 $2,867,400 4.6%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

 
 2011عوائد المٌزانٌة فً العام المالً   –5-2الشكل 

 gTLDرسوم سجل 

 dot-asiaمثل ( gTLDs)وى األعلى العامة من نطاقات المست 17بعقود مع مشؽلً السجل لعدد  ICANNتشترك 
استنادا إلى هذه االتفاقٌات تدفع . وٌتم تناول رسوم السجل باتفاقٌات السجل على التوالً. dot-jobsو dot-comو

 .5-3السجالت رسوما ثابتة ورسوم مستندة إلى التعامالت أو كلٌهما خاصة تلك المحددة بالشكل 
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 gTLD  Fixed Fee 
 Fee per 

Trans 
 Trans Volume  Trans Fee  Total 

aero 5,000          6,800            -              $5,000

asia -             0.75$   148,300         111,230        $111,230

biz -             0.23$   2,298,100      517,070        $517,070

cat 10,000         1.00$   51,600           51,600         $61,600

com 18,000,000   89,637,000     -              $18,000,000

coop 5,000          7,000            -              $5,000

info -             0.23$   6,537,000      1,470,830     $1,470,830

jobs 10,000         2.00$   9,300            18,600         $28,600

mobi -             0.40$   1,579,000      631,600        $631,600

museum 500             1,000            -              $500

name -             0.20$   238,800         47,760         $47,760

net -             0.75$   13,283,700     9,962,780     $9,962,780

org -             0.20$   8,409,200      1,681,840     $1,681,840

pro 10,000         104,600         -              $10,000

tel -             0.40$   97,800           39,120         $39,120

travel 10,000         2.00$   31,800           63,600         $73,600

Total 18,050,500 122,441,000 14,596,030 $32,646,530

FY11 Budget - Registry Revenue - Transaction & Fixed Fees

 

 عوائد السجل  –5-3الشكل 

 :حظاتمال

  ًلـ 2011معدل العام المال .biz و.info  2010دٌسمبر  31إلى  2010ٌولٌو  1دوالر للفترة من  0.20تقدر بنحو 

 .2011ٌونٌو  30إلى  2011ٌناٌر  1دوالر للفترة من  0.25و

 الرسوم المستندة إلى التعامالت لـ dot-mobi وdot-tel ترة دفع تستند إلى متوسط السعر لعملٌات التسجٌل خالل ؾ

 .2010والمعدل المقدر هو متوسط المعدالت الفعلٌة خالل العام المالً . الفواتٌر

  ورسوم السجل لـ.post ول لن تكون فاعلة حتى دخTLD فإن تارٌخ السرٌان  2010كما فً أبرٌل . منطقة الجذرب

دوالر لربع العام وإن كان هناك  6,250وجدٌر بالذكر أن الرسوم بموجب هذا العقد ثابتة على . للرسوم لم ٌتم تحدٌده

أي أن النطاقات المبدئٌة والمتجددة تتضمن حاالت تجدٌد مرتبطة )دوالر لكل فاتورة  0.25نطاق مسجل  50,000أكثر 

 .عن التعامالت فً العام( بعملٌات النقل

  ٌتوقع أن تقل تقدٌرات رسوم سجلgTLD  ً1بؤقل من  2011على نحو طفٌؾ بالعام المال.% 

إلى رسوم ثابتة فً العام بزٌادة  dot-comوٌستند عقد . dot-comمصدر الفردي الكبٌر لعوائد السجل هو من عقد وال

 :متدرجة مجدولة كما ٌلً

 ملٌون دوالر  6  2007العام المالً 

 ملٌون دوالر  8 2008العام المالً 

 ملٌون دوالر  12 2009العام المالً 
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Application Fees $100,000 $150,000 $100,000 $0 0.0%

Accreditation Fees $3,600,000 $3,853,000 $2,400,000 $1,200,000 50.0%

Variable Fees $3,420,000 $3,519,000 $3,420,000 $0 0.0%

Transaction Fees $22,039,000 $21,026,000 $21,348,000 $691,000 3.2%

AGP Deletion Fees $12,000 $0 n/a

Registrars Revenue $29,159,000 $28,560,000 $27,268,000 $1,891,000 6.9%

FY11 BUDGET 

change from FY10 

BUDGET

 ر ملٌون دوال 18 2010العام المالً 

 ملٌون دوالر  18 2011العام المالً 

 ملٌون دوالر  18 2012العام المالً 

 .ملٌون دوالر 18على  2010على حالها فً مٌزانٌة العام المالً  dot-com تظل الرسوم الثابتة لـ 2011فً العام المالً 

. ACINN سجالت أخرى محددة أعاله وبها رسوم ثابتة تدفع إلى 7توجد  dot-comبعٌدا عن 
 

سٌكون المشؽل مسئوال عن دفع رسوم مستوى : "كما ٌلً PGAمالحظات تنفٌذ سٌاسة حدود  تحدد PGAفٌما ٌتعلق برسوم 

مول السجل رسوم التسجٌل ومن ثم إن لم ي ".عن أي تعامالت ال تإدي إلى تربح من رسوم التسجٌل NNACIالسجل إلى 

على رسوم  PGAٌتم تقٌٌم رسوم . لالسم المحذوؾ NNACIفمن المسئولٌة دفع رسوم مقابل التعامالت إلى  PGAلحذؾ 

بحاالت حذؾ % 99.7النقص الحدٌث وفً ضوء . التعامالت التجارٌة للسجالت التً بها هذا العنصر فً هٌكل الرسوم

AGP فإن العوائد المضمونة من هذه الرسوم تقدر بنحو صفرالزائدة ،. 

 رسوم المسجل

وهذه العالقة محكومة باتفاقٌة اعتماد . ICANNمسجالت معتمدٌن فً الوقت الحالً من  950جدٌر بالذكر أن أكثر من 

بٌد المسجلٌن  gTLDمن سجالت % 90فً الوقت الحالً أكثر من . 2009ا فً عام التً تم تحدٌثه( RAA)المسجل 

 :األنواع التالٌة من الرسم RAAتوفر . الجدٌدة RAAالمحكومٌن بفقرات 

 رسوم الطلب 

 رسوم االعتماد السنوي 

  الرسوم المتؽٌرة لما قبل التسجٌل 

 الرسوم المستندة إلى التعامالت 

لرسوم الحذؾ للتخلص من اختبار ( AGP)المفترضة لفترة السماح  2010و 2009العام المالً إضافة إلى افتراض مٌزانٌة 

على أنها صفر بهذه المٌزانٌة كما أنها مفترضة على أنها صفر بمٌزانٌة العام  AGPوقد افترض مقدار رسوم حذؾ . النطاق

 .ٌوضح كافة رسوم المسجل 5-4الشكل . 2011المالً 

 مسجلعوائد ال  –5-4الشكل 

تقدر رسوم الطلب بنحو  2011بالنسبة للعام المالً . تدفع مرة واحدة من جانب المسجلٌن المحددٌن وقت الطلب رسوم الطلب

ٌتم استخدام االفتراض المشابه . دوالر للطلب 2,500طلب وبالنسبة لكل طلب نحو  40دوالر استنادا إلى مقدار  100,000

 .2010لمٌزانٌة العام المالً 

والرسوم المحددة هً . هً رسوم المطلوبة من كافة المسجلٌن لدفعها سنوٌا للحفاظ على االعتماد االعتماد السنويرسوم 

لدٌهم خٌار دفع ( RAA 2009)التفاقٌة اعتماد المسجل  2009المسجلٌن الذٌن لدٌهم إصدار لعام . دوالر فً العام 4,000

تقدر رسوم االعتماد  2011بالنسبة للعام المالً . دوالر للربع 1,000دوالر مقسمة على أرباع  4,000رسوم اعتماد سنوي 

 . مسجل ٌجددون ومعتمدٌن جدد 900ملٌون دوالر استنادا إلى إجمالً  3.6السنوي بنحول 

http://www.icann.org/en/tlds/agp-policy-17dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-16dec09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-16dec09-en.htm
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وتستند الرسوم . ملٌون دوالر فً العام وهو ما ٌدفع من المسجلٌن إجماال 3.8سوؾ تظل عند  الرسوم المتغٌرة لكل مسجل

على نفس الكمٌة من الجهد لٌقدم خدمات للمسجل  ICANNٌرة لكل مسجل إلى مفهوم التحقق من الصالحٌة التً توسعه المتػ

ومع ذلك وبفرض أن المسجل أصؽر على نحو كبٌر فً الحجم والنشاط فسٌستمر بعض المسجلٌن فً . بؽض النظر عن الحجم

ولتكون مإهال لذلك السماح ٌجب على المسجل أن ٌتمتع . لكل مسجلكونهم مإهلٌن للسماح بثلثً الرسوم المتؽٌرة القٌاسٌة 

إعالنات لشبكة ناجحة بؤي  200لٌس أكثر من ( 2)ضمن التعامالت فً اإلدارة لدٌه و gTLD 350,000أقل من اسم  (1) بـ

 . سٌتم منح السماح لكل ربع لكافة المسجلٌن المإهلٌن. سجل

بشكل متساوي ( ملٌون دوالر 3.8ربع )دوالر  950,000كل فصل عبر تقسٌم وٌتم حساب المقدار المخصص لكل سجل فً 

 .بٌن كافة المسجلٌن الذٌن لدٌهم اعتماد لربع واحد كامل أو قاموا بتعامل واحد على األقل آخذٌن فً االعتبار عامل السماح

بالخصم مع بداٌة الفصل  سوؾ ٌستمتع المسجلٌن. RAA 2009للمسجلٌن العاملٌن ضمن اتفاقٌة % 10إضافة إلى خصم 

بٌن كافة % 10تقلٌل بنسبة  2011تفترض عوائد مٌزانٌة العام المالً . 2009لعام  RAAالذي ٌسجلون به فً اتفاقٌة 

 .2009لعام  RAAالمسجلٌن بسبب معدل التبنً العالً التفاقٌة 

لإلعالنات أو النقل أو التجدٌد والتً ٌتحقق لها ٌتم تقٌٌمها بناء على كل ربح سنوي  الرسوم المستندة إلى التعامالت التجارٌة

دوالر لكل تعامل  0.20وسٌتم تحدٌد الرسوم على الفاتورة على . النمو بإعالنات ذات صلة أو بتجدٌد خالل فترة السماح

لعام  RAAدوالر لكل تعامل للمسجلٌن ضمن اتفاقٌة  0.18و( RAA 2001) 2001لعام  RAAللمسجلٌن وفقا لالتفاقٌة 

وتتسق هذه المعدالت مع معدالت التعامل التجاري للعام (. RAA 2009بدءا من الفصل الذي تم التوقٌع فٌه التفاقٌة ) 2009

من أسماء النطاق تتم إدارتها من خالل المسجلٌن بموجب اتفاقٌة % 90فإن أكثر من  2010اعتبارا من أبرٌل . 2010المالً 

2009 RAA .دوالر مع توقع  0.18على معدل النسبة الدنٌا  2011الت التجارٌة للعام المالً وٌتم حساب عوائد دخل التعام

ٌتوقع زٌادة مقدار التعامل التجاري بثبات خالل . دوالر بنهاٌة العام المالً 0.18أن معظم التعامالت التجارٌة سٌتم دفعها على 

 .ملٌون تعامل للفصل 30العام التالً إلى أعلى من 

ٌتم دفعها للمسجلٌن ممن تم حذؾ أسماءهم المضافة خالل فترة السماح  فترة السماح اإلضافٌة خالل PGAرسوم حذف 

وسٌتم تحدٌد الرسوم على . فً الشهر TLD من الربح الصافً لـ% 10عملٌة حذؾ أو نسبة ( 50)بزٌادة الحد وهو أكبر من 

دوالر لكل تعامل  0.18و( RAA 2001) 2001ام لع RAAدوالر لكل تعامل للمسجلٌن وفقا لالتفاقٌة  0.20الفاتورة على 

متوسط رسوم (. RAA 2009بدءا من الفصل الذي تم التوقٌع فٌه التفاقٌة ) 2009لعام  RAAللمسجلٌن ضمن اتفاقٌة 

وٌتم دفعها كرادع إضافة إلى كونها مصدرا .دوالر 4,000بؤقصى مدى تكون أقل من  2010الحذؾ للفصل فً العام المالً 

 .بب النقص الحاد والمستمر فً مقدار حاالت الحذؾ الزائدة فإن العائد الناتج من هذه الرسوم ٌقدر بصفرللدخل بس
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Period Period Transactions % Change

Oct-Dec 2004 8,609,473         

Jan-Mar 2005 14,852,287        72.5%

Apr-Jun 2005 15,238,720        2.6%

Jul-Sep 2005 15,361,480        0.8%

Oct-Dec 2005 17,045,957        11.0%

Jan-Mar 2006 20,173,715        18.4%

Apr-Jun 2006 19,827,010        -1.7%

Jul-Sep 2006 19,521,289        -1.5%

Oct-Dec 2006 21,461,069        9.9%

Jan-Mar 2007 24,601,274        14.6%

Apr-Jun 2007 24,516,150        -0.4%

Jul-Sep 2007 25,631,635        4.6%

Oct-Dec 2007 25,815,357        0.7%

Jan-Mar 2008 27,609,477        7.0%

Apr-Jun 2008 27,486,425        -0.5%

Jul-Sep 2008 29,064,841        5.7%

Oct-Dec 2008 25,068,812        -13.8%

Jan-Mar 2008 28,589,294        14.0%

Apr-Jun 2008 27,407,237        -4.1%

Jul-Sep 2009 27,576,415        0.6%

Oct-Dec 2009 28,697,011        4.1%

Jan-Mar 2010

Apr-Jun 2010

Jul-Sep 2010 30,154,900        

Oct-Dec 2010 30,456,400        1.0%

Jan-Mar 2011 30,761,000        1.0%

Apr-Jun 2011 31,068,700        1.0%

122,441,000    

Proposed FY11 Budget

FYE 30 June 2011

FYE 30 June 2005

FYE 30 June 2006

FYE 30 June 2007

FYE 30 June 2008

FYE 30 June 2009

FYE 30 June 2010

 

 مقدار التعامالت التجارٌة  –5-5الشكل 

 (RIR)إسهامات سجل اإلنترنت اإلقلٌمً 

لحضور  ICANNعبر حضور االجتماعات ودعوة  ICANNبشكل تقلٌدي مرة فً العام وتدعم جهود  RIRsتساهم 

فً األعوام األخٌرة ساهمت منظمة . ICANN وباإلضافة ؼلى ذلك اإلسهام المالً لـ ASOوالمشاركة فً  RIRاجتماعات 
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 APNICو LACNICو RIPE-NCCو RIRs :ARINنٌابة عن كل خمسة  ICANNفً ( NRO)موارد األعداد 

 .AFRINICو

 .2011دوالر للعام المالً  823,000بنحو  RIRبشكل ٌتسق مع األعوام السابقة ٌتوقع أن تساهم 

 ccTLDإسهامات 

كما عبروا عن تفهمهم القٌمة التً ٌوفرها نموذج  ICANNصراحة عن دعمهم لنموذج  ccTLDsوقد عبر العدٌد من 

ICANN . دخل العدٌد منccTLDs  فً اتفاقٌات معICANN  تتضمن تبادل الخطابات وإطارات عمل المسئولٌة واتفاقٌات

باإلضافة إلى أن  منظمة حسب الموقع الجؽرافً ICANN كن عرض هذه االتفاقٌات على موقع الوٌب الخاص بـٌم. رعاٌة

 على تحدٌد الدعم لعلمٌة ICANNٌساهمون فً إٌراد  ICANNممن هم على ؼٌر اتفاقٌات رسمٌة مع  ccTLDsالعدٌد من 

ICANN . إسهاماتDLTcc ٌتم تحدٌثها على فترات على موقع الوٌب الخاص بـ ، التارٌخٌة ICANN  وٌمكن عرضها

 .الملحق و، تحلٌل العائدفً  2010مارس  31اعتبارا من 

ملٌون  1.5أو  2010بنفس المستوى كما هو مخطط للعام المالً  2011مالً للعام ال ccTLDٌتوقع أن تظل إسهامات 

 .دوالر

 IDN ccTLD عملٌة التتبع السرٌع لـ

سلة وهو البرنامج الذي ٌسمح للبلدان بطلب سل IDN ccTLD برنامج التتبع السرٌع لـ NNACIأطلقت  2009فً نوفمبر 

NDI . وتم تقدٌم اقتراح بؤن تكون رسوم معالجة الطلب لكل برنامجDLTcc NDI  من خالل عملٌة التتبع السرٌع نحو

التً تم تنفٌذها والتواصل مع المجتمع قبل إطالق  تحلٌل التكلفة استنادا إلى DLTcc NDIدوالر لكل طلب  26,000

تإخذ  DLTccذات الصلة بمدٌري  NDI وتقدٌر رسوم اإلسهامات السنوٌة لتؽطٌة أنشطة التطوٌر واالستمرار لـ. البرنامج

ر إجبارٌة وبالتالً فإن التوقع لٌس لتحقٌق ٌجب مالحظة أن رسوم المعالجة تماما كاإلسهامات السنوٌة ؼً. فً االعتبار كذلك

. المقدار الكامل بالعائد

طلبا سوؾ ٌطلب خالل فترة أول  50أن هناك  ICANNاستنادا إلى الفائدة التً تم التعبٌر عنها من البلدان والمقاطعات تقدر 

وعوائد . 2011ٌر متوقعا للعام المالً طلبا غ 30طلبا تقرٌبا ما ترك  20تم استالم  2010فً العام المالً . عامٌن من البدء

طلب مقدر أو  30دوالر لكل  26,000تقدر بنحو  IDN ccTLDلعملٌة التتبع السرٌع لـ  2011العام المالً 

 . دوالر 780,000

 عوائد الرعاٌة

تتلقى الشركات الراعٌة خدمات خاصة . ICANNي المشاركة فً اجتماعات تتوفر للشركات التً ترؼب ؾ رعاٌة االجتماعات

بنحو  2011وتقدر عوائد الرعاٌة فً العام المالً . وتعتمد أنواع الخدمات على مستوى الرعاٌة. ICANNخالل اجتماع 

 . 2010دوالر بال أي زٌادة عن العام المالً  500,000

 إٌرادات االستثمار

أشهر على األقل من  3ٌتم الحفاظ على رأس المال العامل على نحو متوازن لفترة  ICANNتثمار بما ٌتفق مع سٌاسة اس

وٌتم الحفاظ على تموٌل أموال األعمال بسٌولة كاملة وبحسابات أقل مخاطرة مع أقل فائدة تكون أقل عادة من . تشؽٌل النفقات

اعتبارا . تٌاطً بالبورصة والسندات بمستوى متوسط الخطورةوتدعو سٌاسة االستثمار كذلك إلى استثمار اإلٌراد االح%. 0.5

وتقدر مٌزانٌة إٌراد االستثمار اإلجمالً للعام . ملٌون دوالر 47.3كانت موازنة تموٌل االحتٌاطً  2010أبرٌل  30من 

 . بنحو ملٌون دوالر وٌتم اإلبالغ عن البٌانات المالٌة عن أنها أقل من نفقات التشؽٌل 2011المالً 

 نفقات التشغٌل 5.2
والمهام المطلوبة . وإنفاقها بما ٌتفق مع خطة التشؽٌل التً ٌتم التعامل بها كل عام ICANN ٌتم عمل مٌزانٌة نفقات التشؽٌل بـ

ٌتم تقدٌر الموارد التً تتضمن تجهٌزات . لتسلٌم كل نشاط تنظٌمً ٌعتبر متراكما وٌتم تقدٌم الموارد المطلوبة لتنفٌذ هذه المهام

عالوة . لطاقم ومصروفات السفر واالجتماعات والخدمات المهنٌة والتكالٌؾ اإلدارٌة إلنشاء مٌزانٌة التشؽٌل للعام المالً األولا

وعالوة على ذلك فإن . على إضافة المبلػ المحدد لحاالت الطوارئ لتوفٌر التكالٌؾ ؼٌر المتوقعة واألحداث ؼٌر المتوقعة

وعلى المشروعات المالٌة الحالٌة  ICANNي مستمر وٌإثر على كل أصحاب المصلحة داخل انخفاض وتدنً االقتصاد العالم

تحقٌق األهداؾ اإلستراتٌجٌة لإلسهامات السنوٌة لتموٌل االحتٌاطً مع التسلٌم عند طلب . وهو ما ٌعكس الواقع ICANN لـ

والنتٌجة لمٌزانٌة نفقات التشؽٌل . العامرة بالموارد األنشطة التنظٌمٌة المطلوبة والتً تطلب تعامال حذرا وتخطٌطا حذرا للبٌئة

 .5-6موجودة بشكل موجز بالشكل  2011للعام المالً 

http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm
http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0809.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/analysis-idn-cctld-development-processing-costs-04jun09-en.pdf
http://brussels38.icann.org/sponsorship
http://brussels38.icann.org/sponsorship
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Personnel $26,703,114 $25,010,000 $23,286,968 $3,416,146 14.7%

Travel & Meetings $11,085,875 $10,810,000 $12,065,305 ($979,430) -8.1%

Professional Services $14,927,509 $15,640,000 $12,455,864 $2,471,645 19.8%

Administration $6,571,075 $6,520,000 $6,558,660 $12,415 0.2%

Contingency $1,500,000 $0 $1,500,000 $0 0.0%

Operating Expenses $60,787,573 $57,980,000 $55,866,797 $4,920,776 8.8%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

نفقات التشغٌل   –5-6الشكل 

عن العام % 8.8بزٌادة قدرها ( خالؾ الطوارئ)ملٌون دوالر  59.3بنحو  2011تقدر مٌزانٌة نفقات التشؽٌل للعام المالً 

نحو  2011ٌتوقع أن تكون النفقات الشخصٌة للعام المالً . 2010لنسبة المتوقعة للعام المالً عن ا% 4.8و 2010المالً 

 125وهذا األمر ٌعكس زٌادة فً تجهٌزات الطاقم من . 2010عن العام المالً % 14.7ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  26.7

كما تم توظٌؾ العدٌد من العاملٌن بالطاقم فً العام معظم هذه الزٌادة ٌرجع إلى معدل التشؽٌل لتكالٌؾ العاملٌن . 143إلى 

 2011ٌتوقع أن تبلػ تكلفة االجتماعات والسفر للعام المالً . ولم ٌكونوا بالمجلس طوال العام المالً كله 2010المالً 

جٌة األكثر وهذا النقص ٌرجع بشكل كبٌر إلى المنه. 2010عن مٌزانٌة العام المالً % 8.1ملٌون دوالر بخفض قدره  11.1

ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  14.9نحو  2011ٌتوقع أن تكون تكلفة الخدمة المهنٌة للعام المالً . تفاعال لحضور االجتماعات

والمتؽٌرات فً  ICANNوهو ما ٌعكس طبٌعة استمرار المشروعات للعدٌد من األنشطة واألعمال التً تقوم بها % 19.8

ملٌون دوالر مشابهة تقرٌبا للعام  6.6عند  2011ٌتوقع أن تظل تكلفة اإلدارة للعام المالً  .2011خطة التشؽٌل للعام المالً 

توضح األقسام التالٌة . 2011ملٌون دوالر وهو أكبر وٌتعلق بالعام المالً  1.5ومبلػ الطوارئ المقترح هو . 2010المالً 

 .بما ٌشمل االفتراضات المستخدمة كذلك 2011ل للعام المالً بتفصٌل أكبر تقدٌرات التكلفة المستخدمة لمٌزانٌة نفقات التشؽً

 .للتؤكٌد علٌها ICANN إضافة إلى العدٌد من المظاهر الهامة التً تحتاجها نفقات التشؽٌل لـ

والتزاما بمبادئ المسئولٌة والشفافٌة وكذلك استجابة لطلبات  .ICANNمزٌد من وجهات النظر حول نفقات تشغٌل  .1
. تخبر بشكل منتظم عن نفقات التشؽٌل من وجهات نظر مختلفة ICANNرة بشكل خاص فإن المجتمع المباش

إضافة إلى طبٌعة وجهات نظر الحسابات الموضحة أعاله والموضحة كذلك باألقسام التالٌة فإن نفقات تشؽٌل 
ICANN  انظر )ا تنظٌمٌا نشاط 15موضحة حالٌا بالرإٌة التشؽٌلٌة التً تدل على طرٌقة إنفاق الموارد من خالل

وهً توضح  ،(EAG)من جانب مجموعة مجال النفقات  ICANNوجهة نظر أخرى لنفقات تشؽٌل (. 4-1الشكل 
بنظرة سرٌعة من  EAGآراء ووقد تطور الدور الوظٌفً . التنظٌمٌة ICANNالنفقات المحددة لكل مكون من بنٌة 

اللجنة المالٌة بالمجلس والدعم من خالل مقترحات المجتمع والمناقشات التً دارت وهً متضمنة فً الوقت الحالً 
وللعام الثانً فإن مٌزانٌات نفقات التشؽٌل للعام المالً  ةالعام NNACIمخططات بانتظام بالتقارٌر المالٌة حول 

للتعرؾ على آراء حول نفقات  الملحق دانظر . EAGآراء قد تم إعدادها استخدام الدور الوظٌفً و 2011
 .ICANN التشؽٌل لـ

ارد إلى استجابة للطلبات من المجتمع لتسهٌل التحلٌل للمو .ICANNمزٌد من وجهات النظر حول نفقات تشغٌل  .2
. ICANNجانب الرؼبة لتكون مسئولة بالكامل وشفافة كان هناك حضور كبٌر للمكونات والنقاط الفرعٌة بمٌزانٌة 

 :وهنا عٌنة موضحة

 تتضمن نفقات التشؽٌل التً أعدتها الكثٌر من التفاصٌل حول المكونات 

 التعثر الوظٌفً بما ٌشمل تفاصٌل المكونات 

 اصٌل حول المكوناتالنقاط المركزٌة بما ٌشمل تؾ 

 دراسات بحثٌة مستندة إلى الحقائق لدعم تطوٌر السٌاسة 

 عناصر المٌزانٌة الرئٌسٌة 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200906.html#eag-feedback
http://forms.icann.org/idashboard/public/
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Personnel $26,703,114 $25,010,000 $23,286,968 $3,416,146 14.7%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

  ًالحساب األساس(FTEs ) بالمنطقة الوظٌفٌة 

 االفتراضات المستخدمة للعالمٌن ومكونات السفر ومكونات ونقاط أخرى بالمٌزانٌة 

 تكالٌؾ المساحة المكتبٌة 

 صٌل الخفضمٌزانٌات رأس المال وتفا 

  العروض األوروبٌة المسٌطرة ومعداتFX المستخدمة 

  إعداد مٌزانٌةgTLD الجدٌدة مع آراء المكون 

 ًتكالٌؾ الدعم التقن 

 مقترحات المجتمع وطبٌعة االستجابات الخاصة 

 الترجمات التحرٌرٌة والترجمة الفورٌة والنسخ: الخدمات اللؽوٌة 

  والكثٌر ؼٌر ذلك 

الجدٌد  gTLDعلى الرؼم من أنه مبدئٌا ٌقاد عبر سٌاسة محاٌدة لتكلفة اإلٌراد لبرنامج  .فإرشادات حساب التكالً .3
ة بطرٌقة مناسبة مرتبط ICANNمما ٌساعد على ضمان أن كل تكلفة  إرشادات حساب التكالٌؾفإنه قد تم تطوٌر 

تم إعداد اإلرشادات من خالل المراقبة ومراجعة المجلس واللجان المالٌة مع توفٌرها . وشفافة وواضحة وعادلة
 .ICANN عموما على موقع الوٌب الخاص بـ

http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf . 

 تم إرشادات جدٌدة للتحصلتم تطوٌر  ICANNلرعاٌة الثقة المإسسٌة بقرارات إنفاق  .إرشادات التحصل والتدبٌر .4
إعداد اإلرشادات من خالل المراقبة ومراجعة المجلس واللجان المالٌة مع توفٌرها عموما على موقع الوٌب الخاص 

 ICANN بـ
http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf. 

 

 تكالٌف العاملٌن  5.2.1

 2011تكالٌف العاملٌن فً العام المالً   –5-7الشكل 

عن العام المالً % 14.7بزٌادة قدرها  2011ملٌون دوالر فً العام المالً  26.7تقدر مٌزانٌة تكالٌؾ العاملٌن بنحو 

وترجع الزٌادة من عام آلخر إلى التحاق أفرد جدد . اقم الحالًمعظم هذه الزٌادة ٌرجع إلى معدل تشؽٌل التكالٌؾ للط. 2010

 . 2011مع تقدٌر المٌزانٌة للعام بالكامل فً العام المالً  2010فً مرحلة متؤخرة من العام المالً  ICANN للطاقم بـ

استنادا إلى . ساسٌةوظٌفة أ 13وٌحدد إطار العمل . 2010ماٌو  17اعتبارا من  125بنحو  ICANN ٌقدر الحساب الحالً لـ

 ICANNحساب  5-8ٌوضح الشكل . 2011وظائؾ جدٌدة لمسودة مٌزانٌة العام المالً  5مقترحات المجتمع تمت إضافة 

على موقع  ICANNٌمكن العثور على قائمة كاملة لطاقم عمل (. لٌست حسب القسم)نشاطا تنظٌمٌا  15الرئٌسً المحدد من 

 . http://www.icann.org/en/general/staff.htmlالوٌب 

 

http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf
http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf
http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/general/staff.html
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ICANN Staffing by Organizational 

Activities

FY11 

Budget

FY11 

Framework

FY10 

Forecast

FY10 

Budget

1-New gTLD Implementation and 

Delegation 14                  15                    12 16

2-IDN Implementation 5                    5                      4 6

3-IANA and Technology Operations 

Improvements 17                  17                    15 18

4-Security, Stability and  Resiliency 

Operations(SSR) 10                  10                    8 11

5-Contractual Compliance 13                  12                    11 15

6-Core Meeting Logistics 10                  10                    10 10

7-Constituency Support 16                  14                    13 17

8-Policy Development Support 20                  18                    18 20

9-Global Engagement and Increasing 

International Participation 16                  15                    14 19

10-Community Travel Support 2                    2                      2 2

11-Ombudsman 1                    1                      1 1

12-Board Support 5                    5                      5 5

13-Nominating Committee (NomCom) 

Support 2                    2                      2 2

14-DNS Operations 8                    8                      6 8

15-Organizational improvement 4                    4                      4 3

143 138 125 153

 

 

 ICANN بـ( FTEs)الحساب الرئٌسً فً ضوء دوام العمل الكامل   –5-8الشكل 

 كجزء من تعزٌز نموذج أصحاب المصلحة وزٌادة التوجه العالمً ومجالس  –االشتراك العالمً وزٌادة المشاركة العالمٌة

. أخرى جدٌدة للهند وأسٌا إلى جانب تحدٌد خطط لتوظٌؾ مجالس من السجل والمسجلٌن لمنطقة أسٌا

لتحسٌن الدعم للجان االستشارٌة ومنظمات الدعم سٌتم توظٌؾ طاقم إضافً بمواقع دولٌة لدعم   –تطوٌر السٌاسة والدعم

 .عملٌات تطوٌر السٌاسة الرئٌسٌة

الجدٌد حتى انطالقه ٌتم حالٌا تحدٌد موارد  gTLDٌوجد طاقم جدٌد معتبر لبرنامج  فً حٌن ال  –الجدٌد gTLDبرنامج 

 .إضافٌة داخلٌة لضمان االستجابة للمجتمع وتلبٌة الفترة الزمنٌة للمشروع

سٌتم توظٌؾ طاقم إضافً لتقدٌم الدعم للخبراء التقنٌٌن فً أداء وظٌفة   –وتحسٌن عملٌات التشغٌل التقنٌة IANAوظٌفة 

IANA وأمن المعلومات واألحداث التقنٌة ذات الصلة مثل التشفٌر. 

بما ٌتضمن تكالٌؾ  2011ٌتم استخدام افتراضات رئٌسٌة لحساب تكالٌؾ العاملٌن خالل السنة المالٌة  االفتراضات الرئٌسٌة

 :التوظٌؾ الجدٌدة وهً تتضمن

  الحالٌة والمهارات والخبرة الفردٌة تم ذكر وٌفترض أن ٌستند التعوٌض عن الوظائؾ الجدٌدة إلى معدالت السوق

: وعملٌات التطوٌر بالتفصٌل على موقع الوٌب ICANNمعلومات حول برامج تعوٌض 

http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-31jan10-en.pdf 
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Travel & Meetings $11,085,875 $10,810,000 $12,065,305 ($979,430) -8.1%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

 ة استنادا إلى تحقٌق األهداؾ المحددة كجزء من برنامج تعوٌض موافقة المجلس فإن أعضاء الطاقم مإهلٌن الكتساب عالو

تفترض المٌزانٌة تحقٌق نسبة مئوٌة عالٌة للعالوات ولكن المدفوعات الفعلٌة للعالوة مشروطة بإتمام . لألداء بشكل خاص

 .تقٌٌم األداء الفردي لكل شخص

  وبشكل . تب الطاقم بؤكملهمن إجمالً روا% 36وهً تقرٌبا ( مثل الواجب أو فوائد التهذٌب)تكالٌؾ العاملٌن األخرى

 :خاص العناصر األساسٌة التالٌة تقدر بنحو النسبة المئوٌة الخاصة إلجمالً الرواتب

 تتضمن فوائد طاقم العاملٌن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة: 

  مس ثالثة أسابٌع عن كل عام وذلك عن أول خ%( 2)ٌستحق طاقم العاملٌن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نفقة عطلة
أن كل عضو ٌتحصل على أسبوعٌن عن % 2وٌفترض (. وأربعة أسابٌع عن كل عام بعد ذلك)سنوات من العمل 

لكل فرد مرتٌن بمعدل العطل ( دفعة واحدة)ٌتم التعامل مع موازنة العطلة المجمعة . كل عام وأسبوع دفعة واحدة
بٌع عن كل عام أن ٌحصلوا على أكثر مما مجموعه ومن ثم ٌتعذر على العاملٌن المستحقٌن لمعدل ثالثة أسا. السنوٌة

 .ستة أسابٌع تبعاًا لتوفر نظام موازنة العطلة

  تستند إلى خطط تقاعد %( 13)نفقات التقاعدICANN واالتجاهات التارٌخٌة للمشاركة. 

  دوالر وفوقا  ألؾ 70نفقة تعوٌض للعمال للتؽطٌة المطلوبة حسب النظام تستند إلى التقدٌرات السنوٌة لما ٌقرب من
 . ICANNلجدول الرواتب بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لـ 

  تستند إلى قوانٌن الرواتب التنظٌمٌة%( 7)ضرائب على الراتب. 

 تستند فوائد طاقم العاملٌن ؼٌر الموجودٌن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى بنود العقد إذا توفرت. 

 عن ضرائب % 6تعوٌض للعمال و% 6منحة و% 9موجود بؤسترالٌا مقدار تتضمن تكالٌؾ الفوائد لطاقم العاملٌن ال
 الراتب

  الفوائد المطلوبة مثل دفع العطلة التكمٌلٌة ( بلجٌكا)تتضمن تكالٌؾ الفوائد لطاقم العاملٌن الموجودٌن ببروكسل
 %(. 20)شهر باإلضافة إلى فوائد تتضمن تؤمٌن على الحٌاة والتقاعد بما ٌبلػ إجماالًا  13و

 تكالٌف السفر واالجتماع 5.2.2

 2011تكالٌف السفر واالجتماع بالعام المالً   –5-9الشكل 

ملٌون دوالر وهو مبلػ ٌقل تقرٌبا بنحو ملٌون  11.1بنحو  2011تقدر تلك التكالٌؾ فً العام المالً  تكالٌؾ السفر واالجتماع

وٌرجع ذلك النقص بشكل كبٌر إلى الجهود . 2010لمالً ملٌون دوالر المخططة بالمٌزانٌة للعام ا 12.1دوالر عن مبلػ 

عن بعد بدال من الحضور شخصٌا فً االجتماعات  ICANNالمبذولة لتقلٌل تكالٌؾ السفر مثل مشاركة عدد كبٌر من طاقم 

المناخ وٌسافر الطاقم فً الدرجات االقتصادٌة ومن ثم ٌمكن إجراء عقود تفاوضٌة مع لتوفٌر خدمات السفر واالجتماع فً 

 . االقتصادي الذي ٌسود العالم حالٌا

وهذا . اإلقلٌمٌة والدولٌة ICANNاألولى، التكالٌؾ الجتماعات . ضمن فئتٌن ICANNتحدث تكلفة االجتماعات والسفر داخل 

 ٌتضمن تكالٌؾ إٌراد وخدمات االجتماع الضرورٌة إلى جانب النقل الجوي والتجهٌزات والوجبات للطاقم وأعضاء المجلس

وبعض ) ICANNالثانٌة تكالٌؾ السفر من جانب طاقم . ICANNالمدعومٌن من  ICANNوالموردٌن وأعضاء مجتمع 

 . ICANNممن ٌنفذون عملٌات التشؽٌل لبرنامج ( أعضاء المجلس

شاركٌن من كل أجزاء تعتبر حدثا كبٌرا وهاما بحضره آالؾ الم ICANN جدٌر بالذكر أن االجتماعات الثالثة التً تعقد سنوٌا والخاصة بـ

بما ٌتضمن مجموعة أصحاب المصلحة ومنظمة الدعم والمجالس االستشارٌة والقادة اإلقلٌمٌٌن والدولٌٌن فً مجال  ICANNمجتمع 

. ICANNحوكمة اإلنترنت وكل أعضاء المجلس وعدد كبٌر من الطاقم والعدٌد من األشخاص اآلخرٌن المتضمنٌن فً مهمات ومصالح 

ٌتم تنفٌذ جزء كبٌر من أعمال وجهود تطوٌر سٌاسة . اعات فً مواقع مختلفة حول العالم لتوفٌر إمكانٌة المشاركة العالمٌةوتعقد االجتم

ICANN  وجها لوجه إلى جانب المشاركة عن بعد خالل اجتماعاتICANN.  ًحضور أعضاء المجلس والطاقم والموردٌن ف
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لمجلس واألعضاء المحددٌن ٌسافرون على درجة رجال األعمال بٌنما تفترض المٌزانٌة أن أعضاء ا.  ICANNاجتماعات 
 .ٌطٌر اآلخرون بالدرجة االقتصادٌة

 
 ICANNومن أجل تسهٌل اإلنتاجٌة وتوفٌر الدعم لمن هم فً حاجة مالٌة وزٌادة الوعً لزٌادة المشاركة العالمٌة فً عملٌات 

واالفتراض المالً . ٌران الجوي والتجهٌزات ودعم للنفقات الحادثةوأعضاء المجتمع المحددٌن فٌتم التوفٌر لهم رحالت الط
من المسافرٌن من  23 :كما ٌلً ICANNٌتمثل فً دعم المسافرٌن الجتماعات  2011المستخدم لمسودة مٌزانٌة العام المالً 

من  25مشارك ببرنامج المنح و 25إلى  20و NomComوأعضاء  ccNSOمن أعضاء  12االنتخابٌة و GNSOدوائر 
ٌعرض دعم السفر على . RSSACو SSAC ال ٌفترض وجود دعم للسفر لـ. GACمن أعضاء  6أعضاء المجتمع العام و

ASO/NRO وجدٌر بالذكر أن مٌزانٌة السفر المحددة . ولكنه ٌرفض بشكل دوري ومؤلوؾ ومن ثم ال ٌصٌر عامال بالمٌزانٌة
(. 2011وإطار عمل العام المالً ) 2010المجتمع متساوٌة بالضرورة مع مٌزانٌة العام المالً  ألعضاء 2011بالعام المالً 

وبشكل منفصل تم نشر  .للحفاظ على السفر المدعوم مع العمل على تحسٌن فعالٌة هذا الدعم ICANN وٌعكس ذلك األهمٌة لـ
عبر اإلنترنت لتوضٌح األشٌاء الرئٌسٌة بالدعم وتوفٌر معالجة آمنة وعادلة  2011إرشادات دعم السفر للعام المالً مسودة 

وقد أثرت المقترحات من (. /http://www.icann.org/en/topics/travel-support)لكل المجموعات االنتخابٌة 
 .سٌتم االنتهاء منها فً اجتماع بروكسل 2011المجتمع بالمٌزانٌة النهائٌة وإرشادات السفر للعام المالً 

 
الدولٌة فإن الطاقم والموردٌن وأعضاء المجلس وأعضاء المجتمع ٌطلبون موارد السفر لتنفٌذ  ICANNإضافة إلى اجتماعات 

على الرؼم من االستفادة من المشاركة عن بعد على أكبر قدر ممكن إالّ أن السفر ضروري . ICANNل مع عدد من األعما
إضافة إلى االجتماعات الداخلٌة . ذات الصلة باإلنترنت ICANNلالنتهاء من المشروعات الهامة واالشتراك فً أنشطة 

 RIPE NCCمثل )ات وسجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة المطلوبة واالجتماعات الخارجٌة التً تتضمن تلك التً مع الحكوم
مثل ) TLDومجموعات  IETFو( IGF)ومنتدى حوكمة اإلنترنت ( AfriNICو APNICو ARINو LACNICو

APTLD وCENTR )وITU والمجموعات األخرى المتضمنة بحوكمة اإلنترنت. 

 

: االفتراضات المالٌة لمٌزانٌة السفر واالجتماعات

  تكلؾ اجتماعاتICANN الرئٌسٌة ملٌون دوالر لالجتماع وتتضمن:  

  وتتضمن تكالٌؾ تجهٌز المكان إعداد مكان االجتماع ومعدات الصوت والصورة ووظائؾ الدعم التقنً االتصال

 .ألؾ دوالر فً االجتماع  500على النطاق العرٌض والمإن االحتٌاطٌة وهو ما ٌقدر بنحو 

  ألؾ دوالر عن كل  200التسجٌل والطباعة واألدوات المكتبٌة والشحن بنحو تقدر تكلفة الطعام وتقدٌم الطعام وإدارة

 اجتماع

  تقدر تكلفة ترجمة االجتماع وخدمات الكتابة وعملٌات الفحص للموقع قبل االجتماع وخدمات التخطٌط المهنٌة بنحو

  .ألؾ دوالر لالجتماع 300

 ٌتحمل الرعاة المحلٌون تكالٌؾ االحتفال والتكالٌؾ األخرى . 

 تشمل هذه التكلفة أٌضاًا االجتماعات اإلقلٌمٌة على مستوى أكثر توازنا. 

 تتضمن االفتراضات األخرى المستخدمة فً حساب مٌزانٌة السفر: 

  تنخفض وفقا للدولة ودرجة السفر دوالر وقد تعلو أو 2,000تكالٌؾ السفر جوا وتبلػ فً المتوسط. 

  أٌام فً اجتماع  7ل فترة االجتماع والتً تبلػ دوالر للٌلة طوا 250تكالٌؾ األمتعة وتبلػICANN . وقد ٌعلو ذلك

أو ٌنخفض تبعا للبلد والمفاوضات على الرسوم مع الفندق وطول الفترة التً ٌطلب المسافر اإلقامة فٌها لممارسة 

 .ICANNأعمال 

  تبعا لإلرشادات الدولٌة دوالر وهً تعلو وتنخفض  500الٌوم أو راتب ٌبلػ /دوالر 90متوسط النفقات الٌومٌة
 . للمدٌنة التً ٌنعقد بها االجتماع

http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2011
http://www.icann.org/en/topics/travel-support/
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Professional Services FY11 Budget

Economic and other studies 1,185,000        

Financial and administrative services 523,000           

gTLD and IDN activities 1,068,000        

IANA support 411,000           

Language services 1,420,000        

Legal services 3,514,000        

Media and communication 1,370,000        

Organization leadership support and others 921,000           

Organization review and improvement 1,009,000        

Participation and Engagement 146,000           

RDE & Registry services 1,624,000        

Security & DNS activities 1,275,000        

Tech support 461,000           

14,927,000   

 تكالٌف الخدمة المهنٌة 5.2.3

 2011ملخص لتكالٌف الخدمة المهنٌة للعام المالً   –5-10الشكل 

عن مٌزانٌة العام % 19.8ملٌون دوالر بزٌادة قدرها  14.9نحو  2011تبلػ مٌزانٌة تكالٌؾ الخدمة المهنٌة بالعام المالً 

والخدمات االستشارٌة  ICANNتتضمن الخدمات المهنٌة الدراسات المطلوب إعدادها لدعم تطوٌر سٌاسة . 2010المالً 

الجدٌدة وتكالٌؾ االتصال والتكلفة القانونٌة وتطوٌر البرامج والمراجعات التنظٌمٌة  gTLDلدعم تحقٌق مزٌد من التقدم بتنفٌذ 

 . عملٌات التطوٌر التقنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2011ملخص لتكالٌف الخدمة المهنٌة للعام المالً   –5-11الشكل 

  ًملٌون دوالر وتتضمن  1.2تبلػ  2011الدراسات االقتصادٌة والدراسات األخرى عن التكلفة ضمن مٌزانٌة العام المال

 :الدراسات مطلوبة من المجتمع مثل

  الدراسات المطلوبة منSSAC حول الموازنة واألمن 

 ات المستندة إلى حقٌقة الدراسWHOIS  لتطوٌر السٌاسة وكذلك الدراسات المطلوبة منGNSO 

(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Professional Services $14,927,509 $15,640,000 $12,455,864 $2,471,645 19.8%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-21apr10-en.htm
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  الدراسات المطلوبة لالنتهاء من تنفٌذgTLD الجدٌدة 

  ًملٌون دوالر وتتضمن 0.5وتبلػ  2011الخدمات اإلدارٌة والمالٌة بمٌزانٌة العام المال: 

 مراجعات للبٌانات المالٌة 

 دراسات داخلٌة للمراجعة 

 برامج تؤمٌن تجاري 

 تقارٌر المحاسبة للتكلفة وتتضمن عملٌات تحقق من طرؾ آخر 

  أنشطةgTLD وIDN  ًملٌون دوالر وتتضمن 1.1وهً  2011ومٌزانٌة العام المال: 

 IDN : دعم تنفٌذ بروتوكولIDNA  

 gTLD:  خطة التواصل والتصمٌم وأنشطة التطوٌر األخرى لنظام طلبTLD  المعروؾ(TAS) 

  خدمات دعم وظٌفةIANA  ملٌون دوالر وتتضمن 0.4بمٌزانٌة: 

 برنامج تمٌز األعمال التجارٌة لـ IANA 

  مراجعة برامجRZM  

  ًصوفة أدناه بمزٌد من التفصٌل ملٌون دوالر ووهً مو 1.42وتبلػ  2011الخدمات اللؽوٌة مع مٌزانٌة العام المال

 :وتشمل

 خدمات الترجمة التحرٌرٌة 

 خدمات الترجمة الفورٌة 

 خدمات النسخ 

 خدمات الكتابة 

  ًملٌون دوالر وتشمل 3.5وتبلػ  2011الخدمات القانونٌة وهً ضمن مٌزانٌة العام المال: 

  المقاضاة 

  دعمgTLDs  الجدٌد 

 الخدمات المإسسٌة وخدمات الدعم التعاقدي 

 هود التؤثٌرج 

  ًملٌون دوالر وتتضمن 1.37وتبلػ  2011اإلعالم والتواصل ضمن مٌزانٌة العام المال: 

 خدمات التنسٌق بٌن اإلعالم والتواصل 

 تقارٌر بحثٌة 

 أدوات تشجٌعٌة 

 الوٌب نار وpodcast وإنتاج الفٌدٌو 

 مصممً الرسومات البٌانٌة والصور الرسومٌة 

 خدمات التصوٌر 

 بإدارة محتوى الوي 

 خدمات النشر 

  ًملٌون دوالر وتشمل 0.9وتبلػ  2011دعم قٌادة المنظمة وأشٌاء أخرى كلها ضمن مٌزانٌة العام المال: 

  تدرٌب المجلس وخدمات تقٌٌم المهارات 

  دعم القٌادة للرئٌس والمدٌر التنفٌذي 

  دعم طاقم سكرتارٌةIGF  

  دعم توظٌؾNomCom 

 ملٌون دوالر وتشمل 1.0وتبلػ  2011كلها ضمن مٌزانٌة العام المالً مراجعة المنظمة والعمل على التحسٌن و: 

  عملٌات تنفٌذ تحسٌنات علىSO/AC ( مثلSSAC وGNSO وccNSO وALAC) 

 أحد العاملٌن المسهلٌن من الخارج لتؤكٌد المراجعات 
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 الدعم اإلداري لتؤكٌد فرق المراجعة 

  ًملٌون دوالر وتتضمن 0.15وتبلػ  2011المشاركة واالشتراك وهً ضمن مٌزانٌة العام المال : 

  نصٌحة الخبراء حول تنفٌذ مشروعاتPPC  

 خدمات إدارة االستبٌانات 

 خدمات السجل وRDE  ًملٌون دوالر وتشمل 1.6وتبلػ  2011ضمن مٌزانٌة العام المال: 

  مستودع بٌانات المسجل(RDE )وخدمات التخزٌن 

  خدمات مراجعةRDE 

  مجالس المراجعة ورواتبRSTEP (المٌزانٌة تفترض اثنٌن فً العام) 

 خدمات برنامج استمرار السجل 

 أنشطة األمن وDNS  ًملٌون دوالر وتشمل 1.3وتبلػ  2011ضمن مٌزانٌة العام المال: 

  تطوٌرRPKI ونشرها 

 مراجعات األمن والتقٌٌمات 

 استمرار األعمال التجارٌة وشهادات برنامج األمن 

  جهود تطوٌرDNSSEC ونشرها 

 ملٌون دوالر وٌشمل 0.5وٌبلػ  2011لدعم التقنً ضمن مٌزانٌة العام المالً ا: 

 ًالتدرٌب التقن 

 خدمات االستضافة وخادم الوٌب 

 خدمات دعم الصٌانة 

 (المذكور مسبقا بالترجمة التحرٌرٌة والفورٌة)برنامج خدمات اللغة 

ة التً تؤمل فً التفاعل الكامل مع المجموعة العالمٌة االتصال متعدد اللؽات ٌعتبر من األمور الضرورٌة للمنظمات الدولً

وكما نستمر فً الكفاح بدرجة كبٌرة لتكون أكثر فعالٌة فً منطقة التواصل العالمً فإننا نطلب . الكبٌرة من أصحاب المصلحة

ع مبادئ وأطر وسوؾ ٌعمل ذلك بشكل أفضل على تمكٌن التوافق م. االستمرار فً تطوٌر برنامج خدمات لؽوٌة فعال وجٌد

 : وجدٌر بالذكر وجود هدفٌن لهذا البرنامج. عمل المسئولٌة والشفافٌة

  إعداد معلومات حولICANN  كمنظمة بما ٌتضمن تارٌخها والعملٌات التً تقوم بها واألجزاء المكونة والنشؤة وزٌادة

 إمكانٌة الوصول 

 مستمر والعمل بالسٌاسةالسماح لألشخاص بالمشاركة بفعالٌة بعمل صنع قرار المنظمة ال . 

ملٌون  1.42بنحو  2011تقدر موارد المٌزانٌة المقترحة لبرنامج الخدمات اللؽوٌة بالمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

الخدمات التً تتكون من الترجمة والتفسٌر )جدٌر بالذكر أن هذا العام هو األول الذي قمنا فٌه بدمج كافة العناصر . دوالر

بمركز واحد ٌشمل ( ل عن بعد ونسخ الملفات الصوتٌة والتسجٌالت الفعلٌة الحٌة وتحرٌر المحاضر باللؽة اإلنجلٌزٌةواالتصا

وٌرجع ذلك إلى االستخدام  2010من المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً % 10وهذا األمر تقرٌبا ٌقلل نسبة . التكلفة/القسم

 . العملٌات الداخلٌة واإلجراءات الداخلٌة القوي لخبراء الصناعة والتعرٌب وتحسٌن

برنامج الخدمات "كافة االحتٌاجات اللؽوٌة ضمن قسم واحد سمته  ICANNولتقدٌم الدعم بشكل أفضل لألهداؾ جمعت 

 .2011فً العام المالً " اللؽوٌة

 2010ألؾ دوالر فً العام المالً  750مقارنة مع  2011ألؾ دوالر فً العام المالً  600 الترجمة  

دوالر إلى أقل  1.05/0.55فإن ترجمة الكلمة ٌعتمد على المعدالت المستخدمة وهً فً المتوسط  2010وبالعودة إلى 

وقد ترجمنا أكثر من . دوالر 0.14كان  2010عموما فإن معدل المتوسط للكلمة خالل العام المالً : تكلفة معروفة

ٌتم ترجمة المستندات إلى خمس لؽات من لؽات األمم المتحدة . ستندملٌون كلمة بمتوسط ترجمات ألربع لؽات لكل م 4.5

حالٌا حوالً )المواد التعلٌمٌة والمعلوماتٌة . إضافة إلى اإلنجلٌزٌة( الفرنسٌة واألسبانٌة والعربٌة والروسٌة والصٌنٌة)

ه والٌابانٌة واأللمانٌة الخمسة أعال)لؽات من لؽات األمم المتحدة الرسمٌة  10تتم ترجمتها إلى ( من المواد% 10

( األوراق الحقٌقٌة)وأكثر المواد ترجمة هً التقرٌر السنوي واألسئلة دائمة التكرار (. والكورٌة واإلٌطالٌة والبرتؽالٌة
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واإلصدارات الصحفٌة والمجلة الشهرٌة ومقاطع الفٌدٌو ومستندات االجتماع والكتٌبات وتحدٌث السٌاسة الشهري 

 (. مل والمٌزانٌة وخطة التشؽٌل السنوٌةومستندات مجموعة الع

تم صٌاؼة عقد لنشر لنظام إدارة الترجمة وهو ما سٌوفر الكثٌر من مصروفات الترجمة وٌسمح بترجمة الكثٌر من المواد 

وسٌحسن هذا المشروع وقت الترجمة واألسئلة واألجوبة والتحقق من العملٌة والجودة العامة فٌما ٌتعلق باتساق . كل عام

 .ترجمةال

 ألؾ دوالر 300 الترجمة الفورٌة 

 الدولٌة وكذلك بعض االجتماعات اإلقلٌمٌة  ICANNٌتم توفٌر خدمات التفسٌر والترجمة لكل اجتماع من اجتماعات 

الدولٌة مع واحد من الموردٌن  ICANNٌتم التفاوض على عقد لتوفٌر المعدات للترجمة والتفسٌر خالل اجتماعات 

ٌوفر هذا العقد الدعم التقنً الضروري لتقدٌم الخدمة بمعاٌٌر عالٌة للجودة مع تؤمٌن تكلفة أخرى وس. المخصصٌن لذلك

 .سوؾ تساهم بالتؤكٌد فً ترشٌد المصروفات

 ألؾ دوالر 120 الترجمة فً االجتماعات عن بعد 

موعات العمل وما إلى إضافة إلى خدمات الترجمة عن بعد الجتماعات الدوائر االنتخابٌة التً تجري على فترات ومج

 .ذلك والمشاركون بالترجمة من مجتمعات متعددة اللؽات

  المدونات . 2010ألؾ دوالر فً العام المالً  290مقارنة بمبلػ  2011ألؾ دوالر للعام المالً  240المدونات الفعلٌة

 .ٌشار إلٌها عادة بخدمات الكتابة( RTT)الفعلٌة 

مع الترجمة والتً تعنً عادة تحوٌل من لؽة إلى أخرى كاإلنجلٌزٌة إلى األسبانٌة  ال ٌجب أن تتعارض الكتابة والتدوٌن

وأكثر األنواع شٌوعا للكتابة هو التحوٌل من اللؽة المنطوقة إلى نص مناسب لملؾ كمبٌوتر مثال مناسب للطباعة . مثال

والتسجٌالت الصوتٌة . سنوٌة الثالثالعدٌد من االجتماعات كاالجتماعات ال ICANNتسجل . وذلك كالمستندات والتقرٌر

 .  ICANNفً العدٌد من المناسبات تتم كتابتها بعد ذلك إلنتاج مستند لنشره على موقع وٌب 

 ألؾ دوالر 60 كتابة الملفات الصوتٌة 

 ICANNواجتماعات ( ثالثة فً العام)الدولٌة  ICANNكتابة التسجٌالت الصوتٌة للجلسات التً تنعقد خالل اجتماعات 

 (. ٌنطبق هذا على الجلسات دون الكتابة فً الوقت الفعلً أو خدمات الكتابة)األخرى التً تحتاج إلى توفٌر نفس الخدمات 

 (. والبث عن بعد LACRALOمثل العامة و)كتابة التسجٌالت الصوتٌة لالجتماعات التً قد تتطلب الخدمة 

 ألؾ دوالر  100 التحرٌر لإلنجلٌزٌة البسٌطة 

مثل )لإلنجلٌزٌة البسٌطة هً بالفعل قٌد التنفٌذ وٌتم اختبارها فً الوقت الحالً مع مستندات صؽٌرة تبعة والخطة الم

 . 2011وٌتم العمل على مزٌد من التنفٌذ لهذه المنهجٌة ما سٌحدث فً العام المالً (. اإلعالنات

ا أو عرضها وإجراء التصحٌح أو التحقق أو تحرٌر اإلنجلٌزٌة البسٌطة هو مراجعة المواد المكتوبة المعدة مسبقا لنشره

وال توجه هذه العملٌة المواد األساسٌة بطرٌقة تؽٌر من المفهوم أو الرسالة المقصودة ولكن تنقً وتشكل النص . التبنً

 . بحٌث ٌمكن العمل على تحسٌن إمكانٌة قراءته
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Administration $6,571,075 $6,520,000 $6,558,660 $12,415 0.2%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

 

 .2010ٌحدد تحلٌل اللؽات المطلوبة فً العام المالً  5-12الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 2010طلبات اللغة للعام المالً   –5-12الشكل 

 التكالٌف اإلدارٌة 5.2.4

 2011ملخص التكالٌف اإلدارٌة للعام المالً   –5-13الشكل 

ملٌون دوالر وهً مساوٌة لتوقع مٌزانٌة العام المالً  6.6بنحو  2011تم تحدٌد مٌزانٌة التكالٌؾ اإلدارٌة للعام المالً 

ؼم من زٌادة بعض النفقات اإلدارٌة بسبب متطلبات التشؽٌل فإن هناك مناطق أخرى من النفقات اإلدارٌة قد على الر. 2010

 .انخفضت بسبب التفاوض حول العقود والفعالٌات األخرى المحسنة
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Administration FY11 Budget

Co-location & Telecommunication 1,851,000      

Equipment & Software 506,000         

Office Administration 424,000         

Rent & Insurance 2,427,000      

Training & Conferences 801,000         

Warranty & Support services 562,000         

6,571,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011تحلٌل التكالٌف اإلدارٌة للعام المالً   –5-14الشكل 

 ملٌون دوالر وتشمل 1.8تقدر بمبلػ  2011بمٌزانٌة العام المالً  الموقع المشترك والتواصل عن بعد: 

  خدمات الموقع المشترك لعملٌات تشؽٌلICANN 

 خدمات الجذر-L للموقع المشترك 

 النطاق العرٌض لإلنترنت 

  خدمات الهاتؾ(الخط األرضً وSkype والخدمات األخرى) 

 خدمات الهاتؾ المحمول 

 المإتمرات الصوتٌة 

 ملٌون دوالر وتتضمن 0.5وتبلػ  2011رامج بمٌزانٌة العام المالً األجهزة والب: 

 أجهزة الكمبٌوتر 

 الكمبٌوتر واألجهزة الصؽٌرة 

  برامج الطلب وشراء الترخٌص 

 • ًملٌون دوالر وتشمل 0.4وتبلػ  2011اإلدارة المكتبٌة ضمن مٌزانٌة العام المال: 

 التجهٌزات المكتبٌة العامة 

 الطباعة والبرٌد وشحن 

  ًملٌون دوالر وهو موجود بالتفصٌل أدناه وٌشمل 2.4وٌبلػ  2011اإلٌجار والتؤمٌن بمٌزانٌة العام المال: 

 إٌجار مكتب لمارٌان دٌل راي 

 إٌجار مكتب لبالو ألتو 

 إٌجار مكتب فً واشنطن العاصمة 

 إٌجار مكتب لبروكسٌل 

 ًإٌجار مكتب لسٌدن 

 التؤمٌن التجاري العام 

 ملٌون دوالر وتتضمن 0.8وتبلػ  2011مٌزانٌة العام المالً التدرٌب والمإتمرات ب: 

  تدرٌب المجلس 

 تدرٌب الطاقم 
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Marina Del Rey* $930,000 $930,000 $930,000 $0 0.0%

Brussels $300,000 $300,000 $300,000 $0 0.0%

Sydney $100,000 $100,000 $100,000 $0 0.0%

Washington, DC $395,000 $350,000 $300,000 $95,000 31.7%

Palo Alto $384,000 $200,000 $0 $384,000 n/a

Total Facilities $2,109,000 $1,880,000 $1,630,000 $479,000 29.4%

* includes parking

FY11 BUDGET 

change from FY10 

 االرتباط المهنً والعضوٌة 

 المواد التعلٌمٌة ومواد التوعٌة 

 الرعاٌة واإلٍسهامات التنظٌمٌة 

  ًملٌون دوالر وتتضمن 0.6وتبلػ  2011خدمات الضمان والدعم بمٌزانٌة العام المال: 

 الصٌانةالضمانات و 

 خدمات االستضافة 

 الضرائب والرسوم والتراخٌص 

 

 2011تكلفة أماكن المكاتب فً العام المالً   –5-15الشكل 

  تحافظICANN ا دٌل راي نالمنظمة العامة ؼٌر الربحٌة على مقراتها الرئٌسٌة فً موقع ماري(MdR ) فً عنوان

تم تنفٌذها  MdRواتفاقٌة اإلٌجار للمكتب فً . 90292ا ا دٌل راي بوالٌة كالٌفورنًنبماري Admiraltyطرٌق  4676

وتدعو إلى مكان ٌبلػ  2013تنتهً هذه االتفاقٌة فً ٌونٌو . مع الموافقة علٌها من المجلس 2007فً دٌسمبر من العام 

ألؾ دوالر وهً  930ٌتوقع أن تبلػ  2011فً العام  MdRقدما مربعة وإجمالً التكلفة لمكان  19,757مساحته 

 .واشنطن وبالو ألتوسٌدنً كذلك على مكاتبها الفرعٌة فً بروكسل و ICANNكما تحافظ . 2010ساوٌة للعام المالً م

  تم تحرٌر عقد لعدة سنوات مع  2008وفً ٌناٌر . 2007والطاقم العامل فً سٌدنً لدٌهم مكتب لصالحهم منذ ٌناٌر

العدٌد من . طق أسٌا والمناطق الزمنٌة األخرىفً سٌدنً لدعم منا ICANNتوفٌر خطط لتوسٌع عملٌات تشؽٌل 

فً سٌدنً إلى جانب تحدٌد أماكن كل ذلك ٌتم العمل  ICANNإستراتٌجٌات توفٌر التكلفة لتوفٌر أماكن مكتبٌة لطاقم 

 .علٌه

  ًوالزٌادة فً اإلٌجار. 2010على نفس وضعها فً العام المالً  2011ٌتوقع أن تظل مكاتب بروكسل فً العام المال 

بالمكاتب الحالٌة ٌتوقع أن ٌتؽٌر من خالل المدخرات التً تم تحقٌها عبر االنتقال إلى مكان أكثر فعالٌة من حٌث التكلفة 

 .خالل العام المالً

  ًوتحقق االنتقال . ألؾ دوالر كإٌجار 300ومٌزانٌته  2009تمت جدولة انتقال مكتب واشنطن العاصمة فً العام المال

بنحول  2011تقدر مٌزانٌة العام المالً . ألؾ دوالر للعام المالً 350بإٌجار متوقع  2010الً فً أواخر العام الم

وهو ٌوفر مساحة مكتبٌة للطاقم بعٌدة عن ( 2017حتى العام )ألؾ دوالر استنادا إلى ترتٌبات العقد متعدد السنوات  395

 .ة أكثر من المساحة المسبقة لكل شخصوالمساحة المكتبٌة الجدٌدة هامة وفعالة من حٌث التكلؾ. منازلهم

  ٌتوقع أن ٌتم ( 2020حتى العام )واالنتقال الخاص بمكتب بالو ألتو من مجموعة مكاتب مإقتة إلى مكتب تم إٌجاره حدٌثا

وسٌتم تجهٌز المكان الجدٌد بمجموعة عمل الطاقم بالمكاتب المإقتة إلى جانب حٌاة الطاقم . 2011فً أوائل العام المالً 

والسٌاسة والبحث وما إلى  DNSتطوٌر الطلب وأمن )ي شمال كالٌفورنٌا وهم من عملوا مسبقا بعٌدا عن منازلهم ؾ

ألؾ  320ما قد ٌرتفع إلى  2010ألؾ دوالر فً العام المالً  200ٌتوقع أن تكون مٌزانٌة المكاتب المإقتة نحو .(. ذلك

ألؾ دوالر للعام المالً  384والمٌزانٌة البالؽة . ل الطاقم العاملدوالر بمعدالت اإلٌجار الحالٌة دون توفٌر مساحة لك

تتضمن اإلٌجار للمكاتب الحالٌة واإلٌجار للمكاتب الجدٌدة التً سٌتم االنتقال منها مع ذكر مدفوعات اإلٌجار  2011

 .األخرى المحددة
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Depreciation $1,200,000 $860,000 $1,500,000 ($300,000) -20.0%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

 النفقات غٌر النقدٌة 5.3
 . مال ونفقات الدٌون الهالكةتشمل النفقات ؼٌر النقدٌة خفض النفقات فً رأس ال

 نفقات الدٌن الهالك 5.3.1

 . جدٌر بالذكر أن نفقات الدٌن الهالك هً مقادٌر التً ال ٌمكن جمعها الحسابات السابقة المستلمة بالفاتورة

 2011نفقات الدٌن الهالك بالعام المالً   –5-16الشكل 

 خفض النفقات 5.3.2

والسٌاسات ونفقات رأس المال فً األعوام األخٌرة لخفض رأس  ICANNتً تتبعها ٌستند الخفض إلى سٌاسات الخفض ال

 . 2011المال للعناصر األساسٌة من رأس المال وهً المقترحة بخطة العام المالً 

 2011خفض التكالٌف بالعام المالً   –5-17الشكل 

 تكالٌف رأس المال 5.3.3

 2011 نفقات رأس المال بالعام المالً  –5-18الشكل 

(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Bad Debt Expense $1,400,000 $1,350,000 $1,400,000 $0 0.0%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Capital $2,540,000 $2,040,000 $3,285,000 ($745,000) -22.7%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET
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(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Business Applications $1,140,000 $100,000 $900,000 $240,000 26.7%

Infrastructure Improvement $290,000 $671,000 $650,000 ($360,000) -55.4%

Business Continuity and Disaster Recovery $200,000 $275,000 $600,000 ($400,000) -66.7%

New TLD Application System $395,000 $180,000 $150,000 $245,000 163.3%

IANA Automation $65,000 $150,000 $150,000 ($85,000) -56.7%

Registry and Registrar Automation $115,000 $50,000 $150,000 ($35,000) -23.3%

Participation and Engagement Infrastructure $110,000 $55,000 $60,000 $50,000 83.3%

LRoot - Infrastructure Improvement $225,000 $225,000 $625,000 ($400,000) -64.0%

Capital $2,540,000 $1,706,000 $3,285,000 ($745,000) -22.7%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET

ملٌون دوالر فً مٌزانٌة العام المالً  3.3ملٌون دوالر وقد خفضت من  2.5نحو  2011تبلػ مسودة مٌزانٌة العام المالً 

والخفض فً نفقات رأس المال المتوقعة عن نفقات رأس المال فً . 2010بزٌادة عن النفقات المتوقعة للعام المالً  2010

لى نحو جزئً فً عملٌات التحسٌن على البنٌة التحتٌة واالستمرار التجاري والتعافً فً ٌمكن أن ٌساهم ع 2010العام المالً 

وخطة نفقات رأس المال للعام . L-والبنٌة التحتٌة المستخدمة لخادم الجذر ICANNحالة الكوارث للبنٌة التحتٌة التقنٌة لشركة 

م المالً الجدٌد ونظام إدارة المستندات واألنظمة اإلدارٌة تركز على توظٌؾ مبادرات البرامج المإجلة مثل النظا 2010المالً 

وتشمل مٌزانٌة رأس المال للعام المالً . المسجل/ودعم السجل IANAذات الصلة بما فٌها التطوٌر المستمر للعمل اآللً 

ة إلى تنفٌذ الخطط إضاؾ. نموا كبٌر فً تموٌل فً تموٌل المشاركة واالشتراك والمتعلق أصال بدعم المشاركة عن بعد 2011

ٌتوقع االنتهاء من التكلفة المتوقعة قبل اجتماع بروكسل وقت إدخال التحسٌنات . فً الوقت الحالً لبناء مكتب بالو ألتو الجدٌد

 . على المنازل المإجرة حٌث ٌتم إضافتها إلى مٌزانٌة نفقات رأس المال

 

 2011تفاصٌل نفقات رأس المال للعام المالً   –5-19الشكل 
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Currency Code USD/1 Unit

US Dollar USD 1.000000      

Canadian Dollar CAD 0.994500      

Euro EUR 1.323900      

United Kingdom Pound GBP 1.525600      

Swiss Franc CHF 0.923000      

Australian Dollar AUD 0.927200      

Japanese Yen JPY 0.010634      

Chinese Yuan Renminbi CNY 0.146700      

Russian Rouble RUB 0.034200      

Egyptian Pound EGP 0.181300      

Indian Rupee INR 0.022460      

FXCrossRate by OANDA as of Friday, April 30, 2010 

 الطوارئ 5.4

 2011 الطوارئ للعام المالً  –5-20الشكل 

وللسماح بإمكانٌة تجاوز التكالٌؾ . الفردٌة استنادا إلى المعلومات األكثر وثوقٌة 2011تم تقدٌر بنود مٌزانٌة العام المالً 

بعد تحدٌد المستوى  2011لمالً ملٌون دوالر بالعام ا 1.5للتقدٌرات األصلٌة، تم تضمٌن إجمالً المٌزانٌة المحتملة بمبلػ 

بشكل عام ٌؽطً مبلػ الطوارئ عناصر مثل قرارات نزاع ؼٌر مخططة ونفقات ؼٌر متوقعة . 2010خالل العام المالً 

ملٌون  1.5 تم تحرٌر مبلػ للطوارئ ٌقدر بـ 2010خالل العام المالً . وتتطلب مبادرات جدٌدة محددة خالل العام المالً

ؼٌل بسبب النفقات القانونٌة الهامة والمنشآت الجدٌدة والحاجة إلى تنفٌذ عملٌات توظٌؾ على مستوى أعلى دوالر لنفقات التش

والعقود اإلستراتٌجٌة االستشارٌة وتكالٌؾ أمن االجتماع اإلضافٌة والتكالٌؾ المرتبطة بعلمٌات تؤجٌل بالبرامج األساسٌة مثل 

 :لتناول عناصر مثل 2011للعام المالً  وٌتم تؤسٌس خطط الطوارئ. الجدٌد gTLDبرنامج 

 ًعلى الرؼم من التقاضً والتكالٌؾ القانونٌة األخرى المتضمنة بمسودة مٌزانٌة العام   –حل النزاع/إجراءات التقاض

. والتكالٌؾ الزائدة المحتملة 2011المالً 

 2011مٌزانٌة العام المالً  على الرؼم من تعوٌض أعضاء المجلس قٌد االعتبار متضمنة بمسودة  –تعوٌض المجلس 

 .ألؾ دوالر فإن التكالٌؾ اإلضافٌة الخاصة بالمجلس تعتبر محتملة 100بمبلػ 

 ٌتم التحكم فً إٌراد   –مخاطر تبادل العملةICANN  ًللنفقات بعمالت أخرى ؼٌر % 20بالدوالر األمرٌكً ولكن حوال

ممكن تبادل معدالت التبادل لنقل على أساس صافً ضد على الرؼم من أن تموج المعدالت فمن ال. الدوالر األمرٌكً

موضحة  2011العملة الدولٌة المستخدمة بالمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً  ومعدالت. الدوالر األمرٌكً

 .5-21بالشكل 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 FXمعدالت العام المالً   –5-21الشكل 

(in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

Contingency $1,500,000 $0 $1,500,000 $0 0.0%

FY11 BUDGET change 

from FY10 BUDGET
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 اإلسهامات بالتموٌل االحتٌاطً.  6

ارة إلى التحدٌثات األخٌرة للخطة اإلستراتٌجٌة بتحدٌد تموٌل االحتٌاطً عند مستوى مساو لعام واحد من نفقات وتم تمت اإلش

وعالوة على ذلك ٌتم . ICANNٌستند هذا المستوى أساسا إلى الدراسات الخاصة بمقارنة المنظمات وأرباح مخاطر . التشؽٌل

تحقٌق هذا الهدؾ تم تبنً المٌزانٌات لتقدم لإلسهامات لتموٌل االحتٌاطً ل. تموٌل االحتٌاطً بشكل كامل خالل أعوام قلٌلة

 .ملٌون دوالر فً العام حتى التموٌل الكامل 10تقرٌبا 

خالل األعوام األخٌرة تم التخطٌط للمٌزانٌة السنوٌة بنصؾ هذا المقدار فً األساس وذلك بسبب توقعات التكلفة لتطوٌر برنامج 

gTLD نفاقه فً الفترات التً تسبق البدء والتً تمول من طلبات الجدٌد المطلوب إلgTLD  الجدٌدة التً توضع جانبا لتكمل

بسبب الحدود على النمو فً اإلٌراد وزٌادة الطلب على موارد المٌزانٌة من األنشطة األساسٌة وتدعو . التموٌل االحتٌاطً

ملٌون دوالر كزٌادة إجمالٌة  3.1ر من عملٌات التشؽٌل ومبلػ ملٌون دوال 2.1فإلسهام بمبلػ  2011مسودة خطة العام المالً 

 .فً االحتٌاطً

تتضمن األسئلة المعتبرة ما . وتم اعتبار الخطط للعمل بشكل جٌد على تحدٌد ماهٌة المستوى األكثر أهمٌة لتموٌل االحتٌاطً

ساسٌة الالزم تموٌلها إن أتٌحت موارد أخرى؟ ما هً العملٌات األ ما هً أنواع الحاالت الطارئة التً ٌجب التعجٌل بها؟ :ٌلً

الجدٌد من التموٌل االحتٌاطً ومن ثم إكماله عند إتاحة موارد  gTLDوإلى متى؟ هل ٌجب سحب برامج األمان أو برنامج 

 .أخرى؟ وٌتم التشجٌع على إبداء االقتراحات من المجتمع لتحدٌد هذه األسئلة

لموازنة األولوٌات التنافسٌة بما ٌتضمن التموٌل الضروري لمبادرات العام  2011مالً وتم تصمٌم إطار عمل مٌزانٌة العام ال

 .الضرورٌة وموازنة مستوٌات اإلٌراد من موارد اإلسهامات الطوعٌة أو التعاقدٌة 2011المالً 

لرسوم لزٌادة ٌق االجدٌد، فسٌتم استخدام بعض نسب التكالٌؾ التارٌخٌة المستردة المدرجة فً تطب TLDعند بدء برنامج 

 .التموٌل االحتٌاطً

ملٌون دوالر بالتموٌل االحتٌاطً الستثمارها بما ٌتفق مع  25ومبلػ  ICANN، تم تبنً سٌاسة استثمار 2007فً نوفمبر 

ون ملً 11ملٌون دوالر و 8فً العامٌن األخٌرٌن تم اإلسهام بمبلػ . فقرات سٌاسة االستثمار لألرباح متوسطة أو قلٌلة الخطورة

إضافة كان دخل االستثمار الصافً منذ . ملٌون دوالر ٌتم اإلسهام بها فً الوقت الحالً 44دوالر بالتموٌل االحتٌاطً إلجمالً 

اإلحصائٌات حول التموٌل االحتٌاطً ٌشمل الموازنات الشهرٌة والتوافق مع سٌاسة االستثمار . ملٌون دوالر 3البدء نحو 

. وتم نشرها على اإلنترنت 2009كل عام وباألكثر فً ٌولٌو  ICANNسٌاسة استثمارٌتم مراجعة . ICANNلوحة المتوفرة 

 .2007الحتٌاطً منذ بدء نوفمبر توضح موازنات التموٌل ا 6-1الشكل 

http://forms.icann.org/idashboard/public/
http://www.icann.org/en/financials/icann-investment-policy-jul2009.htm
http://www.icann.org/en/financials/icann-investment-policy-jul2009.htm
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Reserve Fund Monthly Balances

Fixed 

Income

Equity

Balance of $46.8 Million as of 10 May 2010
in Million 

USD

 موازنات التموٌل االحتٌاطً  –6-1الشكل 
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 الجدٌدة المنفصلة gTLDتعدٌل مٌزانٌة . 7

 ICANNالجدٌدة بالجهد المشترك بٌن طاقم عمل  gTLDsوٌتقدم تنفٌذ توصٌات السٌاسة وتطوٌر العملٌات لتمهٌد 

الجدٌد  gTLDتم نشر المسودة األولى لدلٌل مقدم طلب  2009عام فً أكتوبر من ال. واالستشارٌٌن من الخارج والمجتمع

الجدٌد لم ٌتم تحدٌده نظرا لوجود أسئلة لم ٌتم  gTLDومع ذلك فإن تارٌخ بدء برنامج . للتعرؾ على اقتراحات المجتمع

 .تناولها

شمل تقٌٌم المخاطر والتوقٌت بما ي gTLDأتم الطاقم تحلٌل تكالٌؾ برنامج  2011كجزء من عملٌة مٌزانٌة العام المالً 

منفصلة والموافقة على الجدول المختلؾ  gTLDوٌلزم إعداد مٌزانٌة . المطلوب إلتمام األنشطة المتبقٌة لالستعداد التشؽٌلً

 :االعتٌادٌة لألسباب التالٌة ICANNعن مٌزانٌة 

  ًدة متعلقة ببرنامج ، تظل بقاٌا ؼٌر مإك2010كما فً حالة المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالgTLD الجدٌد. 

  وٌتم تنفٌذ عملٌة طلبgTLD  ومن ثم فإن الرسوم المجمعة . اإلٌراد -الجدٌد بما ٌتفق مع السٌاسة وبرامج معادلة التكلفة

ال توجد حاجة . العام ICANNالجدٌدة وسٌتم مواجهتها بشكل منفصل عن تموٌل  gTLDوالتكلفة الموسعة لطلبات 

 .ICANN قة لهذا التموٌل للبرنامج مقدما كما لن ٌزٌد البرنامج مٌزانٌة التشؽٌل الصافٌة لـللحصول على مواؾ

  فً حٌن ٌتم تحقٌق تقدم فً العدٌد من المظاهر بخطة تشؽٌلgTLD  الجدٌدة، لم ٌتم إنهاء عدد من العناصر التً تإثر

 .تفق علٌهاسوؾ تعتمد المٌزانٌة النهائٌة على خطة تشؽٌل نهائٌة م. على التكلفة

بعمل نفقات لدعم عملٌات التشؽٌل للبرنامج حتى ورود الحقائق الكافٌة لضمان  ICANNوبعد الممارسات التجارٌة لن تقوم 

 .تدبٌر هذه النفقات من الناحٌة المالٌة

عتمد تارٌخ البدء سً. وبالتالً سٌشمل جدول تنفٌذ البرنامج أنشطة زمنٌة محددة بعد موافقة الذبح على خطة التنفٌذ النهائٌة

على موافقة المجلس وحول تنفٌذ هذه المهام التً ال ٌجب تنفٌذها حتى وجود نطاق كافً وزمن ( تارٌخ قبول الطلبات األولى)

. وهً تشمل أوقات قٌادٌة لتؤمٌن المنشآت والحصول على تراخٌص برامج محددة والمجالس لتقٌٌم المجالس وما شابهها. محدد

 . مر عدة أشهر بعد موافقة المجلسوقد ٌستؽرق هذا األ

وٌتم وصؾ كل مرحلة أدناه بما ٌتضمن الحالة . إلى ثالثة مراحل مختلفة ما ٌعكس هذا التحلٌل gTLDوتنقسم مٌزانٌة برنامج 

 . ذات الصلة

قدم ٌتضمن ذلك إنهاء دلٌل م. gTLDتمثل هذه المرحلة األنشطة الضرورٌة إلتمام عملٌة التطوٌر لتنفٌذ  :التطوٌر .1
الطلب بما ٌتضمن قرار كافة األمور المتبقٌة وإدارة االتصال مع مجتمع اإلنترنت للتصمٌم وتطوٌر العملٌات 

واألنظمة الضرورٌة لمعالجة الطلبات بما ٌتفق مع دلٌل مقدم الطلب النهائً واألنشطة التً تنطوي على مخاطر 
 .كبٌرة أو طلب وقت إضافً إلتمامها

 /http://www.icann.org/en) 2009أكتوبر  2والمإرخة بتارٌخ  DLTgلفة لبرنامج بتحدٌث اعتبارات التك

topics/new-gtlds/related-en.htm)،  ؾ معالجة يلاتك"و "التطوٌر ٌؾلاتك"وهذه التكالٌؾ تكونت سابقا من

والدراسات DLT (SAT )المعتمدة لتتضمن تطوٌر نظام طلب  "الثابتة –تكالٌؾ معالجة الطلب " أمثلة ".الطلب

. لدعم اإلداري ودعم السفر للطاقماالقتصادٌة وا

من هذا المستند مع تناوله  4وتم تناول هذه األنشطة بالوصؾ بالقسم  -ملٌون دوالر  6.7التقدٌر بمبلػ  :الحالة

 .2011ٌل للعام المالً ضمن المٌزانٌة وخطة التشػ

 "نطاقا كبٌرا ونطاقا زمنٌا محددا"توجد أنشطة تتطلب  "ثابت –تكالٌؾ معالجة الطلب "ـ ٌشار إلٌها سابقا ب :النشر .2
مثل تلك الضرورٌة إلتمام تنفٌذ العملٌات واألنظمة لمعالجة الطلب والحمالت التجارٌة ألربعة أشهر واألنشطة 

وتوظٌؾ طاقم ( مثل تكامل العملٌة وتطوٌر التدرٌب والتسلٌم وما إلى ذلك)من المجلس  الداخلٌة لتقٌٌم االستشارٌٌن
 .إضافً ودفع تراخٌص برامج محددة وتؤمٌن المنشآت المنفصلة وهكذا

ستطلب هذه المٌزانٌة بشكل منفصل وال ٌتم تضمٌنها بالمٌزانٌة وخطة  —ملٌون دوالر  2.6والتقدٌر بمبلػ  :الحالة

 .2011م المالً التشؽٌل للعا

حٌث توجد تكلفة ضرورٌة لقبول ومعالجة " متؽٌرة -بتكالٌؾ معالجة الطلب "ٌشار إلٌها مسبقا  :معالجة الطلب .3
الجدٌدة من خالل عملٌات التحقق عن مقدمً الطلبات الذٌن حصلوا على الموافقة قبل التفوٌض  gTLDطلبات 

. تنادا إلى عدد الطلبات التً تتطلب مهمة محددة لالنتهاء منهاوتختلؾ هذه التكالٌؾ اس. والدخول إلى منطقة الجذر
مثال آخر ٌتمثل فً . على سبٌل المثال عضو اللجنة المحدد للتقٌٌم التقنً ٌتم الدفع له فقط إن استلم طلبا للمراجعة

http://www.icann.org/en/%0btopics/new-gtlds/related-en.htm
http://www.icann.org/en/%0btopics/new-gtlds/related-en.htm
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ددة لطلب محدد لتنفٌذ مهمة مح ICANNالمرتبطة بؤعضاء طاقم ( إضافة العوامل األساسٌة المناسبة)تكالٌؾ العمال 
  1.أو مقدار زمنً لكل طلب لمراجعة النتائج الخاصة بنطاق إدارة حول الطلب ونشر النتائج الخاصة بهذا النطاق

سٌتم طلب هذه المٌزانٌة بشكل منفصل وهً ؼٌر متضمنة : تعتمد التقدٌرات على عدد الطلبات المستلمة :الحالة

 .2011بالمٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

الجدٌدة المنفصلة للحصول على موافقة المجلس مع توضٌح التوقٌت والقضاٌا  gTLDسٌتم إعداد التعدٌالت على مٌزانٌة 

 :وسوؾ ٌتضمن ما ٌلً. الجدٌد gTLDٌوما قبل بدء الجولة األولى من برنامج  180األخرى على فترة 

 لتموٌلوٌتوقع تجمٌع الرسوم المحاٌدة من حٌث التكلفة كما ٌتوقع دفع ا. 

 الموارد الالزمة لتجهٌز وتقدٌم طلبات للتفوٌض. 

 المنهجٌة التً سوؾ تستخدم لتجدٌد موارد الصندوق االحتٌاطً مع جزء من كل الرسوم المرتبطة بتكالٌؾ التطوٌر. 

  الٌؾ منهجٌة محاسبة تك)اآللٌات التً ستستخدم لهذه العملٌة والمتابعة وتقدٌم تقرٌر عن تكالٌؾ التجهٌز المتؽٌرة

ICANN.) 

  ًٌتم تنفٌذ العملٌة التً ٌتم من خاللها تحدٌد أي من األموال الفائضة، إن وجدت، فً ذلك الحث على مشاركة المجتمع ف

 .جمٌع القرارات المتعلقة حول مدى ومتى وألي ؼرض سٌتم اإلنفاق

هذه التكالٌؾ إلى المتقدمٌن فً الجوالت إذا كان هناك عجز وتجاوزت تكالٌؾ البرنامج حجم اإلٌرادات، فإنه من المرجح نقل 

 .الالحقة

تتضمن . gTLDملٌون دوالر فً األساس بسبب تؤخٌر إطالق برنامج  12.5وٌتوقع زٌادة تكلفة التطوٌر المخططة بمبلػ 

ة وتحلٌل تكلفة التطوٌر اإلضافٌة، مع عدم حصرها على العمل المستمر وقرار المشكالت العالقة الممٌزة خالل األعوام السابق

 gTLDمن دلٌل مقدم الطلب وتوظٌؾ الطاقم اإلضافً إلدارة برنامج  4التعلٌقات العامة الهامة واإلطالق المتوقع لإلصدار 

ومن  AGBالتشؽٌلً والتكلفة اإلضافٌة إلنهاء عملٌات االستعداد التشؽٌلً التً تظل متواصلة حتى الموافقة بشكل نهائً على 

جمدت علمٌة توظٌؾ طاقم إضافً آخر  2011لتطوٌر المعلقة نحو األسفل كما أن خطة العام المالً تهوى تكالٌؾ ا. ثم نشرها

 .وقللت من استخدام االستشارٌٌن من الخارج للمساعدة فً إنهاء عدد من المظاهر الخاصة بالبرنامج gTLDلعملٌات تشؽٌل 

 " الجدٌد gTLDتحدٌث على اعتبارات التكلفة لبرنامج " 1

(http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm) 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm
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 المالحق.  8

توفٌر معلومات ذات صلة . ٌتم تشجٌع المجتمع على تقدٌم اقتراحات حول نوع وتنسٌق ومستوى التفاصٌل الواردة بالمالحق

ؼٌر ضرورٌة لمعلومات تفصٌلٌة ؼٌر ذات صلة أو الكثٌرة جدا وهً هامة وٌمكن أن تساعد اقتراحات  دون إنفاق موارد

 .المجتمع الطاقم على إحداث التوازن الصحٌح

إضافة إلى توفٌر المعلومات المالٌة األخرى  ICANNفً األعوام األخٌرة تم توفٌر مزٌد ومزٌد من وجهات النظر لقضاء 

وقد تم تطوٌر هذه التقارٌر ومشاركتها على نطاق واسع لطلبات محددة . بإعالم القٌاس والتقارٌر األخرىبمستندات المٌزانٌة 

 . المتعلقة بالمسئولٌة والشفافٌة ICANNمن المجتمع إلى جانب االلتزام بمبادئ 

  .2011توفر المالحق التالٌة معلومات إضافٌة على مسودة المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

  تتضمن أنشطة وخطة التشؽٌل أهداؾ  -الملحق أSMART ًلكل نشاط تنظٌم. 

  التقارٌر المالٌة بما ٌتضمن المعلومات المالٌة التارٌخٌة ومعلومات ورقة الموازنة -الملحق ب. 

  توضٌح لكٌفٌة تؤثٌر اقتراحات المجتمع على التخطٌط واالستجابة لتعلٌقات محددة -الملحق ج. 

  اء حول نفقات التشؽٌل لـآر -الملحق د ICANN. 

 رإٌة جدٌدة لنفقات  .رؤٌة تركز على الناحٌة اإلستراتٌجٌةICANN  توضح كٌفٌة محاذاة الخطة اإلستراتٌجٌة مع
 .تقدٌم نبذة مختصرة حول المنهجٌة. خطة التشؽٌل

 تقدٌم نبذة مختصرة حول المنهجٌة .رؤٌة وظٌفٌة. 

  رؤٌة مجموعة مجال النفقات(GAE). صٌل حول ما ٌشكل األقسام لتقرٌر تفاEAG  إلى جانب نبذة توضٌحٌة عن
 .المنهجٌة المستخدمة

  ملخص حول تحلٌل التؤثٌرات المستقبلٌة على الصحة المالٌة لـ. رإٌة متعددة السنوات -الملحق هـ ICANN. 

  رإى اإلٌراد بما ٌتضمن اإلٌراد الموازي للنفقات من جانب  -الملحق وSO/AC البٌانات التارٌخٌة حول  إلى جانب

 .ccTLDإسهامات 
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 أنشطة خطة التشغٌل -الملحق أ 

 جدٌد gTLDتفوٌض وتنفٌذ  1.أ

 . 2011لتحقٌق األهداؾ التالٌة خالل العام المالً  ICANNمحاولة 

 أنشطة القراءة التشؽٌلٌة فً التقدم: 

  إنهاء عملٌات مراجعة الطلب بما ٌتفق مع دلٌل مقدم الطلب 

 ملٌات دعم العمٌل وإعداد التنفٌذ لبدئهتطوٌر ع 

  الحفاظ على عملٌات إدارة البرامج بما ٌشمل أنشطة إدارة المخاطر ذات العالقة مع أولوٌة المتؽٌرات لكل عملٌة
 مبدئٌة

  إعداد نظام طلبTLD المعروؾ بـ (TAS )للبدء 

 تحدٌد ونشر أعضاء التقٌٌم المحددٌن . 

 عمل بشكل مستمر على توثٌق القرار باألمور الخارجٌة األخرىبالتوازي مع مجتمع اإلنترنت، ال: 

  حماٌة العالمات التجارٌة 

 التحلٌل االقتصادي 

 اإلجراء الضار 

 موازنة منطقة الجذر 

  نشر النسخة النهائٌة من دلٌل مقدم الطلب(AGB )وبها الترجمات. 

  تؤسٌس ونشر وتنفٌذ خطة تواصلgTLD . توصٌات السٌاسة واحتٌاجات أصحاب وسوؾ تستند الخطة الفعالة على

 .المصلحة وسوؾ تضمن التوعٌة العالمٌة ألصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن

 IDNتنفٌذ  2.أ

 الحفاظ على تشؽٌل عملٌة التتبع السرٌع لـ IDN ccTLD  بما ٌتضمن طلبات المعالجة للسالسل والتً سوؾ تإدي إلى

 . بمنطقة الجذر IDN ccTLDs عملٌات تفوٌض لـ

  مراجعة عامة ألٌة إجراءات محتملة لعملٌة التتبع السرٌع بهدؾ ضمان العمل وفق المصالح األفضل لكل إجراء

وهذا ٌتضمن توفٌر مراجعات مالٌة لرسوم المعالجة المستلمة عند المقارنة بتكلفة . مستخدمً اإلنترنت على مستوى العالم

 . فةعملٌة الطلب لضمان بقاء هذه العملٌة محاٌدة من حٌث التكل

  تطوٌر عملٌة إلدارة متؽٌراتIDN TLD .التحدٌد الدقٌق لما ٌطلب تماما ( 1: )وٌعتمد ذلك الحل العام بالحد األدنى على

تحدٌد األنواع المختلفة ( 3)ما هو السلوك المرؼوب فٌه للمتؽٌرات فً كل القضاٌا؟؛ ( 2)من خالل حلول التؽٌٌر؛ 

مراجعة اختبار ( 5)؛ TLDحل تقنً وكفائٌته لتحقٌق إدارة متؽٌر ك DNAMEمراجعة واختبار ( 4)للمتؽٌرات؛ 

BNAME  كحل تقنً وكفائٌته لتحقٌق إدارة متؽٌرTLD . جدٌر بالذكر أن مقترحBNAME  جدٌد نوعا ما ومعمول به

ذلك إلى وٌستند . اختبار إدارة المتؽٌر عبر إجراءات وسٌاسات التسجٌل/مراجعة( 6)؛ IETF حالٌا كمسودة لإلنترنت بـ

 .المتزامنة IDN ccTLDsالخبرات مع 

  بدء مشروع أنشطة توافقIDN مراجعة كافة معاٌٌر التنفٌذ ذات الصلة بسجالت ( 1) لـTLD الخاصة بـ IDN 

توفٌر ( 3)التواصل بشؤن المشكالت التً تم العثور علٌها مع الهٌئات والتعرؾ على الخٌارات لتمكٌن التوافق و (2)و

 .IDNالصلة لمشكالت تسجٌل المعلومات ذات 

  إنهاء مراجعة إرشاداتIDN  عبر المشاورات العامة واعتبارها من مجلسICANN  كخطوة أخٌرة لٌكون بذلك األمر

وقد بدأ هذا . IDN TLDsالتً تمت مراجعته واحتٌاطات التقنٌة اإلضافٌة الضرورٌة لبدء  IDNAمتسقا مع بروتوكول 

امتد هذا المشروع للعام  IDNAبب العمل اإلضافً الضروري لمراجعة بروتوكول ولكن وبس 2010فً العام المالً 

 .2011المالً 

  اتخاذ خطوات مناسبة الستمرار الحفاظ على أمانIDNs لم ٌتم حتى اآلن تضمٌن . فٌما ٌتعلق باالحتٌال والهجمات

IDNs قل تعزٌزا حسب الطلب ونشر عبارات ٌتضمن ذلك جلسات تعلٌمٌة بالوكاالت األ. بشكل زائد وفقا لهذه الطرٌقة

 .إلى جانب دعم جهود المجتمع بشؤن هذه الهجمات IDNموجزة عن األمن حول موضوع 
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  ضمان تنفٌذ مراجعة بروتوكولIDNA  التام بعملٌات التنفٌذ القٌاسً وتحدٌد معاٌٌرTLDs لتقنٌة وتسهٌل إتمام ا

بمزٌد من االهتمام إلى الفرص  ICANNوؾ تنظر وس. IDNوتنسٌق وإدارة تنقٌح إرشادات  IDNAبروتوكول 

 .عموما وقت انتهاء المراجعة IDNAالمختلفة لدعم تنفٌذ بروتوكول 

  توفٌر التوعٌة والتعلٌم باألحداث اإلقلٌمٌة واجتماعاتICANN  واألحداث المجتمعٌة األخرى ذات الصلة لتشجٌع

فً هذا الصدد . ى المشكالت اإلقلٌمٌة والعمل على حلهاالمشاركة فً افتتاح المستوى األعلى إلى جانب التعرؾ عل

سٌتؽٌر التركٌز عن األعوام السابقة من دمج األحداث خارج نطاق النطاق التقلٌدٌة مثل األحداث الموجهة للؽة إلى جانب 

 .وجود أحداث تطوٌر برنامج الطلب

 وتحسٌن العملٌات التكنولوجٌة IANA 3.أ

 تحتٌة الخاصة بـ إدخال تحسٌنات على البنٌة الIANA  على سبٌل )لدعم استمرار األعمال التجارٌة واألنشطة الرئٌسٌة

 . من خالل تسهٌل الرصد والمراقبة ومهمة ضمان الجودة( المثال إدارة تؽٌٌر المنطقة الجذرٌة

  إدارة عالقات المساهمٌن بطرٌقة ٌمكن قٌاسها عن طرٌق طلب معلومات عن أداءIANA فقاًا لردود وإجراء تؽٌٌرات و

 الفعل ونشر المقاٌٌس بشؤن التؽٌٌرات والردود

 استمرار مشروع تمٌز األعمال التجارٌة واإلعالن عن نتائج مإقتة. 

  اختبار وتنفٌذ برامجRZM  للتعامل مع طلبات تؽٌٌر المنطقة الجذرٌة بدقة وموثوقٌة وفً الوقت المناسب والمقدمة من

 .gTLDو ccTLDقِبل سجالت 

 جة طلب المنطقة الجذرٌة ومواصلة تحسٌن العملٌة لتحسٌن الكفاءة والموثوقٌةإدارة معال. 

 تحسٌن تقارٌر األداء الخاصة بااللتزامات المنشورة. 

 تحسٌن الكفاءة فً معالجة طلب تجهٌز البروتوكول. 

 إدارة عدد طلبات الموارد وتقدٌم تقرٌر عن سرعة أداء االلتزامات المنشورة. 

 ة والمحافظة علٌهاإدارة وثائق السٌاس. 

 عملٌات األمان واالستقرار والمرونة 4.أ

  تحسٌن جهودNNACI  كمساهم أساسً ألمن اإلنترنت واستقراره ومرونته(RSS.)  وتتضمن األنشطة الرئٌسٌة ما

: ٌلً

  ضمان الموافقة من المجتمع والمجلس على المراجعة السنوٌة لخطةNNACI  لتحسٌنRSS لإلنترنت  .

  أنشطة دعم مراجعةRSS بـ NNACI ضمن التؤكٌد على االلتزامات  .

  تنسٌق جهودRSS لـ NNACI  مع الشركاء كما هو محدد بخطةNNACI  لتحسٌنRSS وتتبع التنفٌذ  لإلنترنت
. لإلجراءات المشتركة

 عملٌات العمل مع المنظمات العالمٌة الرئٌسٌة الرائدة فً مجال حماٌة اإلنترنت بما ٌشمل معهد هندسة البرامج و
SND ومركز البحث والتحلٌل وDNS-OARC  ومجموعةCRA  االستشارٌة والوكالة األوربٌة ألنظمة أمان

وذلك كله للعمل على تؤسٌس مقاٌٌس ( TSRIF)ومنتدى فرق االستجابة للحوادث ( ASINE)المعلومات والشبكة 
. واستقرار ومرونة اإلنترنت SND برامج أمان لـ

 تحسٌن آلٌات لزٌادة االشتراك فً أنشطة . لعالمً واالستجابة ألصحاب المصلحةضمان االشتراك والوعً اRSS 
وتركٌز الجهود بتدرٌب  NNACIمن أصحاب المصلحة المقٌمٌن فً الدول النامٌة لتضمٌن تقوٌة برنامج المنح من 

DNS/TLD SSR وبرامج التوعٌة.  

 وتتضمن األنشطة الرئٌسٌة ما ٌلً. تحسٌن أمان نظام اسم النطاق إجماال واستقراره ومرونته: 

  العمل مع الشركاء على تحسٌن استجاباتDNS  المشتركة الحالٌة للتهدٌدات أو إساءةDNS  وبذل الجهود
 .DNS-CERTلتؤسٌس

  التعاون والشراكة فً إطار ندوة أمان ومرونةDNS  لتحدٌد المخاطر الرئٌسٌة لـ  2011الثالثة فً بداٌة العام
DNS ون المستند إلى المجتمع لتحسٌن عملٌة أمان واستقرار ومرونة ولفرص التعاDNS SSR.  

  بدء برنامج لتقٌٌم مخاطرDNS ًتؤسٌس سٌنارٌوهات رئٌسٌة ألمان . سنوٌا والتخطٌط الستمرار النهج النظام
إجراء . 2010مع الشركاء من المجتمع كؤساس للتخطٌط المستمر بحلول خرٌؾ عام  DNSواستقرار ومرونة 

المشاركة بفعالٌة فً مشؽالت . مع الشركاء من المجتمع 2011بحلول ربٌع عام  DNS قٌٌم مبدئً للمخاطر لـت
الخدمة األساسٌة والمنتدٌات التقنٌة وقٌادة التخطٌط المشترك وتنفٌذ برنامج تدرٌب االستجابة المحتملة لنظام الخادم 

 .فً كل النظام DNS SSRبدء التخطٌط لممارسة . األساسً وممارسات االستجابة
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 وتتضمن األنشطة الرئٌسٌة ما ٌلً. تحسٌن أمن واستقرار ومرونة نطاق المستوى األعلى:  

  استمرار إجراء برامج االستجابة للهجمات والطوارئ فً خمس ورش عمل بالتعاون مع منظماتTLD  اإلقلٌمٌة
 NSRCو ISOCفً ظل . هج المحددالمستفادة والممارسات الجٌدة بالمن DNS/TLDالمدمجة فً دروس أمن 

إجراء التدرٌب التقنً على األمان بطاقم عملٌات تشؽٌل . ٌجب االستمرار فً إجراء منهج عملٌات التشؽٌل التقنٌة
ccTLD فً ثالث ورش عمل . 

  تعزٌز التحسٌن المستمر لبرنامج استمرارٌةTLD  لٌشمل العمل مع المجتمع بهدؾ تنقٌح خطة استمرارٌة سجل
gTLD  وعقد تدرٌبات مشتركة  2010واتخاذ إجراءات لمستودع البٌانات المباشرة لتنفٌذها بحلول نهاٌة العام

 .2011أخرى مع الشركاء الرئٌسٌٌن فً ربٌع العام 

 تحسٌن أمان برامج ICANN لتنفٌذ برامج gTLD الجدٌدة وIDN. ًوتتضمن األنشطة الرئٌسٌة ما ٌل: 

 طورة لدعم البرامج خاصة نظام تطبٌق نطاق المستوى األعلى ضمان تؤمٌن تطبٌقات البرامج الم(TAS .) إجراء
الجدٌدة وبدء البرنامج لتقٌٌم األمان المستمر للتطبٌقات الجدٌدة  gTLDقبل بدء عملٌة  TAS اختبار قابلٌة السقوط لـ
 . المرتبطة بتلك البرامج

  ومرونة اإلنترنت والطرق للتخفٌؾ من استقرار استمرار الجهود لتؤسٌس وتنفٌذ عملٌات تقٌٌم أمان واستقرار
 . الجدٌدة وتنفٌذ المشروعات المتفق علٌها gTLDاإلنترنت ومخاطر المرونة لعملٌات طلب 

 إجراء وتحسٌن المعلومات المشتركة لـ ICANN والموظفٌن وتسهٌل برامج األمان بالتوافق مع معاٌٌر القٌاس الدولٌة. 

 :ٌلًوتتضمن األنشطة الرئٌسٌة ما 

  ضمان إجراء عملٌة تحدٌث سنوي لخطط أمانICANN  إلجراءات وعناصر التحكم باألمانومراقبة التنفٌذ الفعال. 

  تؤسٌس خطة استمرار عملICANN وضمان التنفٌذ الفعال لإلجراءات واالرتباط بالتخطٌط فً حالة الطوارئ .
 .وجب المعاٌٌر العالمٌة المناسبةوافق بمواالستمرار فً مساعدة الت ICANNإجراء مراجعات خارجٌة ألمان 

  إجراء عملٌات األمان واالستمرار المتصلة بها معIANA  وشركاءICANN اآلخرون. 

  ضمان تمتع أعضاء أمانICANN  بؤدوات مالئمة للمهارات القوٌة مع الحفاظ على التعرؾ على تهدٌدات األمان
 والقٌام بؤفضل الممارسات العملٌة 

 تعاقديالتوافق ال 5.أ

  تقٌٌم واختبار ومراقبة وتنفٌذ عملٌات التوافق التعاقدي لتحسٌن تعزٌزWhois  2011 ،ٌونٌو 30بحلول . 

  نشر تقرٌر دراسة دقة بٌاناتWhois  النهائً أمام المجتمعICANN  2010دٌسمبر،  31بحلول . 

  البٌانات وتحلٌلها والتعزٌز اإلجمالً للعقود تنفٌذ عدد من التحسٌنات على عملٌات التوافق التعاقدي لتحسٌن عملٌة تجمٌع

 .2011ٌونٌو،  30واإلبالغ للمجتمع مع االستمرار فً العمل على الوظائؾ التجارٌة الرئٌسٌة بشكل آلً بحلول 

  إدارة واالستجابة وقٌاس واإلبالغ عن عدد شكاوى المستهلك الواردة شهرٌا والمتعلقة بالعدٌد من مشكالت اسم النطاق إلى

 . Whoisنب دقة بٌانات جا

  تحلٌل بٌانات شكاوىWDPRS لتقٌٌم االتجاهات وتحدٌد اإلجراءات التوافقٌة لتحسٌن فرص تعزٌز التوافق التعاقدي .

 .2011ٌونٌو،  30نشر النتائج بالتقرٌر السنوي عن التوافق التعاقدي فً تارٌخ 

 تحلٌل بٌانات التحقق من المراجعة ؼٌر الدقٌقة الخاصة بـ Whois ونشر إحصائٌات تعزٌز الشكاوى لـ UDRP  وجمع

 . 2011ٌونٌو،  30إحصائٌات األداء الخاصة بالتوافق ونشر المعلومات بالتقرٌر السنوي حول التوافق التعاقدي بحلول 

  تصمٌم وتطوٌر وتنفٌذ مراجعة مبدئٌة لسٌاسة نقل المسجل الداخلٌة(IRTP ) استجابة  2010دٌسمبر،  31بحلول

 . نقل اسم النطاق المستلمة من المجتمعلشكاوى 

  تنفٌذ خطة مراجعة لمستودع بٌانات المسجل(RDE ) بالتشاور مع أصحاب المصلحة الداخلٌٌن والخارجٌٌن وتنفٌذ

 .2011ٌونٌو،  30بحلول  RDE اإلجراءات المحددة لـ

 مع المسجلٌن والسجالت فً أوروبا  استمرار جهود التوعٌة بالتوافق التعاقدي والعمل على التطوٌر الزائد للعالقات

 . 2011ٌونٌو  30والشرق األوسط وأفرٌقٌا وجنوب أفرٌقٌا ومناطق أسٌا المطلة على المحٌط الهادئ بحلول 

  عمل مسودة وتنفٌذ خطة االستعداد التشؽٌلً للتوافق التعاقدي لدعم تفوٌضgTLDs الجدٌد وIDNs  مارس،  31بحلول

2011. 
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 ٌة لالجتماع اإلمدادات األساس 6.أ

 عقد ثالثة اجتماعات دولٌة لـ ICANN األنشطة التً تشمل تحدٌد الموقع والمفاوضات حول العقد والتخطٌط . فً العام

 .لإلمدادات األساسٌة والبٌنة التحتٌة التقنٌة ودعم وتطوٌر الرعاٌة

  التركٌز على زٌادة مهنٌة اجتماعاتICANN معٌة والبصرٌة والتفسٌر المحاكً من خالل التنفٌذ المستمر للتقنٌة الس

 .وخدمات النسخ واالتصال عن بعد

  تسهٌل استخدام األدوات المحسنة للمشاركة عن بعد التً تتضمن زٌادة عدد أعضاء المجتمع بعملٌاتICANN. 

 مع استخدام اإلدخال من استبٌانات حضور االجتماعات التالٌة لتحسٌن االجتماعات المستقبلٌة ونشر النتائج لمجت

ICANN. 

  تنفٌذ عملٌة جدٌدة لتحدٌد موقع االجتماع من الجنة اإلدارٌة بـICANN  حول المشاركة واالشتراك ما ٌوفر العملٌات

 .العامة الدولٌة ICANNالضرورٌة التً تعمل على تحدٌد واختٌار الفقرات المناسبة الجتماعات 

 تتضمن األنشطة تحدٌد الموقع . طاقم والمجتمعاتدعم ما متوسطه خمس اجتماعات إضافٌة مطلوبة من المجلس وال
والمفاوضات حول العقد واإلمدادات األساسٌة والترتٌبات السمعٌة والبصرٌة والدعم المٌدانً بالموقع والوظائؾ األخرى 

 .ذات الصلة

 : فً تطوٌر نموذج أكثر قوة وفعالٌة لبرنامج الخدمات اللؽوٌة ICANNوسوؾ تستمر 

 لٌزٌة الصرٌحة والبسٌطة كخطوة لتعزٌز إنشاء مستندات أقل وأكثر شمولٌة مع االستمرار فً ترجمة إضافة اللؽة اإلنج

لؽات رسمٌة من لؽات األمم المتحدة ألكثر المستندات شٌوعا وجعلها متوفرة  5المواد الرئٌسٌة المكتوبة والمنشورات إلى 

 .ICANNعبر موقع وٌب 

  دعم اجتماعاتICANN  واجتماعات ( امفً الع 3)الدولٌةICANN توفٌر خدمة الكتابة : الدولٌة األخرى من خالل

 SOsقسم السٌاسة واالستمرار فً تحدٌد التسجٌالت الصوتٌة لمإتمرات   والعمل مع( RTT)والنسخ فً الوقت الفعلً 

 (. بعد والنشرات للتعلم عن LACRALOأي العامة و)والتً ستصبح أكثر فعالٌة لنسخ التسجٌالت الصوتٌة  ACsو

  تبنً وتوفٌر أفضل الممارسات متعددة اللؽات والمعروفة من المنظمات الدولٌة مثل العملٌات المحكومة وعملٌات التحقق

مع االستمرار فً البحث بٌن المجتمع عن مشاركة بالتحسٌنات المستمرة لوظٌفة الخدمات . من الجودة وما إلى ذلك

 .ICANN اللؽوٌة لـ

 تخابٌةدعم الدوائر االن 7.أ

  تنسٌق التوعٌة العالمٌة للدوائر االنتخابٌة من خالل األحداث اإلقلٌمٌة والوظائؾ الصناعٌة وزٌادة الفرص من خالل وجود

إضافة إلى  ICANNوهً فرص للتدرٌب للعمل على زٌادة وتحسٌن المشاركة فً عملٌات . الطاقم فً مناطق العمل

 .إلى جانب زٌادة فرص المنافسةالتعلٌم فٌما ٌتعلق بالمتطلبات التعاقدٌة 

  االستمرار فً تطوٌر وتنفٌذ برنامج داخلً لسجالتgTLD. 

  تحسٌن طرٌقة تجمٌع البٌانات وأنظمة اإلدارة التً تدعم سجالتgTLD  وسجالت تجمٌع المعلومات المحسنة ومشاركتها

لتحقٌق دقة أكبر ببٌانات االتصال الحالً  RADARومثل هذه التؽٌٌرات ستتضمن على نظام . بٌن المسجلٌن والسجالت

 .RAA 2009 إلى جانب توفٌر وفٌر التوافق بالفقرات الجدٌدة بـ

 المشاركة إن أمكن مع جهود المجتمع لتطوٌر المراجعات المستقبلٌة المحتملة لـ RAA  وإدارة المتطلبات الجدٌدة على قدر

 .RAA الضرورة ضمن إصدارات بدٌلة لـ

 اد للتشؽٌل لوظائؾ العالقات المتبادلة للمسجل والسجل لتؤدٌة تفوٌض طلب وتنفٌذ خطة االستعدgTLD الجدٌدة وIDN. 

 دعم تطوٌر السٌاسات 8.أ

  تنفٌذ نموذج مجموعة عملGNSO الجدٌدة وعملٌة تطوٌر السٌاسة المراجعة لـ GNSO (PDP) . وٌقصد بمبادرات

 PDPs لشامل والوصول الكامل والنطاق الجٌد لـللتشؽٌل ا GNSOتطوٌر المجتمع إدراك أهداؾ مبادرات تحسٌن 

 وٌتوقع أن ٌشمل آلٌات لتقٌٌم نجاح هذه الجهود . الذي أدت إلى نتائج فعالة وقابلة للتنفٌذ

 (/http://gnso.icann.org/en/improvements: انظر)

  وسوؾ تعملGNSO اء التوصٌات المتعلقة باإلساءة للتسجٌل ومشكالت النطاق األخرى لألمور المتعلقة كذلك على إنه

 .بالمسجلٌن مثل القواعد التً تحكم األسماء المنتهٌة

  كجزء من التزامICANN  الخططً المستمر لتضمٌن وتحسٌن الفعالٌة والشفافٌة للعدٌد من الهٌاكل التنظٌمٌة فإن الطاقم

 /https://st.icann.org: انظر) ALAC طوٌر المجتمع وتنفٌذه لخطط التنفٌذ المحسنة لـسوؾ ٌقدم الدعم كذلك لت

http://gnso.icann.org/en/improvements/
https://st.icann.org/%0bat-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace
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at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace)،  

SSAC (نظراhttp://www.icann.org/en/reviews/ssac/)،  ومجتمعاتccNSO . 

 كجزء من جهود المراجعة المعتبرة لـ GNSO وccNSO  سوؾ ٌدعم الطاقم تصمٌم وتنفٌذ مواقع وٌبGNSO 

كة المعلومات مع المجتمع والتعاون والمشاركة فً الجدٌدة وأدوات التواصل األخرى لتحسٌن علمٌة مشار ccNSOو

وسوؾ تشمل هذه الجهود العمل مع أعضاء المجتمع على تحدٌد المواضٌع المستهدفة . المتعلقة بالسٌاسة ICANNأنشطة 

والمبادرات المحددة التً ستستفٌد من التوقعات اللؽوٌة الواضحة أو المراجعات لتوسٌع إمكانٌة الوصول إلى عمل 

ICANN إلى الجمهور العرٌض . 

  إلى ( "مجموعة األدوات" ٌدعى أٌضاًا )توفٌر خدمات إدارٌة محددة للمجتمع لضمان توفر الخدمات العادلة والمتناسقة

 .المإهلة GNSOمنظمات 

 قشات عند الموافقة علٌها ٌتم طرح الدعم إلنتاج الدراسات المجتمعٌة المتطورة لتطوٌر البٌانات الحالٌة لإلعالم عن منا

 SSACوسوؾ ٌطلب المجتمع التعرؾ على التوصٌات الناتجة عن . Whoisالمجتمع والمناقشات حول خدمة 

 .والحث على التدقٌق فً بٌانات التسجٌل الدولٌة وفقا للنقاط القٌاسٌة والمعٌارٌة GNSOو

  دعم دعم تطوٌر وتنفٌذ طرق األولوٌات إلى جانب عملٌات التعلٌم والتقٌٌم الذاتً لمنظماتICANN  واللجان االستشارٌة

 :تشمل األنشطة. لتقٌٌم فعالٌة العمل وتحدٌد الفرص للتحسٌن

  فٌما ٌتعلق بـSSAC  االنسحاب ألعضاءSSAC  لتمكٌنهم من التخطٌط وتحدٌد األولوٌة وتحدٌد أعمالهم وتطوٌر
 /http://www.icann.org/en/committees/securityانظر . )المحدثة Workونشر خطط 

ssac-workplan.htm). 

  فٌما ٌتعلق بـALAC  ٌتم دعم مجلس عام واحد لكل منظمة إقلٌمٌة عامة  2013–2010وخالل الفترة
(RALOs ) تعقد بالتوازي معICANN لرئٌسٌٌن اإلقلٌمٌٌن بهدؾ أو اجتماع أصحاب المصلحة فً اإلنترنت ا

تحدٌد األولوٌات وتطوٌر خطط إستراتٌجٌة لتحسٌن المشاركة تشمل األهلٌة وبرامج البناء على السعة وزٌادة 
. االشتراك مثل توظٌؾ بنى عامة جدٌدة لتحقٌق الهدؾ على األقل بنٌة عامة كبٌرة لكل دولة على مستوى العالم

 .فً وجود بٌئة إنترنت آمنة وصحٌةوسوؾ تساهم أنشطة دعم المجتمع تلك 

 فٌما ٌتعلق بـ GNSO  مساعدة مجلسGNSO لتحدٌد األولوٌة وإدارة التنسٌق الخططً واألنشطة السٌاسٌة. 

 المشاركة العالمٌة وزٌادة المشاركة الدولٌة 9.أ

  المحلٌة فً العام المالً مقابلة شخصٌة موجزة مع الممثلٌن الحكومٌٌن والتنظٌمٌٌن حول المستوٌات اإلقلٌمٌة و 20عقد

 .كجزء من االشتراك العالمً لتعزٌز وجود بٌئة آمنة وصحٌة لإلنترنت 2011

  دعم مصالحccTLD  بؤطر عمل المسئولٌة والشفافٌة معICANN دعم . وزٌادتها بواقع خمسة اتفاقٌات إجمالٌة موقعة

لٌمٌة من خالل برنامج المنح للمعلم الناضج اإلق ccTLDومبادرات  ccNSOالعملٌات لتحقٌق الخاتمة والمشاركة فً 

 .ICANNوتضمٌن المعلومات بكافة العروض التقدٌمٌة حول بٌنة 

  المشاركة فً األحداث وتقدٌم العروض التقدٌمٌة حولICANN  بناء على طلب أصحاب المصلحة والمصالح المتزاٌدة

 .ت آمنة وصحٌةبكل المناطق كجزء من االشتراك العالمً لتعزٌز وجود بٌئة إنترن

  المشاركة فً ومراقبة األنشطة بمناقشات حوكمة اإلنترنت اإلقلٌمٌة والدولٌة بما ٌتضمن معلومات حول نموذج أصحاب

المصلحة المتعدٌٌن والتقدم بنصٌحة حول الخطة والمنهجٌة المستخدمة لتحدٌد المشكالت أو اإلعالن عن المناقشات التً 

 .الشتراك العالمً لتعزٌز وجود بٌئة إنترنت آمنة وصحٌةكجزء من ا ICANNتإثر على مهمة 

  تحسٌن التواصل وأدوات اإلعالم عبر توفٌر أدوات قٌاس إضافٌة للمجتمع والعامة من خالل لوحة العرض التً توضح

ونسبة األقسام المئوٌة من الجهود ضد صاحب  ccTLDsو ICANNالتؽٌٌرات كل شهر باالتفاقٌات الموقعة بٌن 

 .والمعلومات الوظٌفٌة حول تطبٌقات توضٌح برنامج المنح واختٌار المرشحٌن المإهلٌن والحاضرٌن المصلحة

  تقوٌة الدعم لـGAC واستمرار المشاركة من جانب كل الحكومات بـ GAC  وبشكل خاص من الدول النامٌة من خالل

موقع الوٌب لدعم االشتراك النشط  وتحسٌن وظٌفة ICANNتوفٌر مستوى دعم لستة أعضاء لكل اجتماع من اجتماعات 

لتضمن الحد الكامل للمواد المإرشفة من الموقع  2011اكتمال وظائؾ موقع الوٌب المحسنة فً العام المالً . لألعضاء

 .السابق وقاعدة البٌانات القابلة للبحث فٌها

 لتعزٌز الطلب ودعم لجنة االختٌار المشاركة فً ثالث جوالت . استمرار دعم برنامج المنح بما ٌتضمن برنامج الخرٌجٌن

 .Alumniبدء سلسلة مناقشات جدٌدة لشبكة . فٌعملها عبر توفٌر المعلومات المطلوبة وعرض تقدٌم المساعدة

http://www.icann.org/en/reviews/ssac/
http://www.icann.org/en/committees/security/%0bssac-workplan.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/%0bssac-workplan.htm
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 تحسٌن وزٌادة الوعً لتؤكٌد االلتزامات لـ ICANN  والعملٌات ذات الصلة تنفٌذ المراجعات بالمجتمع العالمً عبر

المساعدة فً تنفٌذ المراجعات عبر نشر . خالل العام ICANNبكل عرض عام حول  تضمٌن المعلومات التوضٌحٌة

 .معلومات حول المراجعات والمجالس للمجتمع العالمً من خالل المنظمات اإلقلٌمٌة والقوائم االنتخابٌة

 ICANNدعم السفر لمجتمع  10.أ

  وقت االجتماعات للداللة على مزٌد من الشفافٌةتحدٌث إرشادات السفر وفقا لمقترحات المجتمع وتوفٌر تقارٌر زمنٌة. 

  إدارة وتنسٌق سفر أصحاب المصلحة من المجتمع بما ٌتضمن حجز السفر واألمتعة والتجهٌزات والمدفوعات والنفقات

 .ICANN الٌومٌة والرواتب ألعضاء المجتمع المحددٌن للسفر لحضور االجتماعات الدولٌة لـ

 لحصول على التؤشٌرات لحضور اجتماعات تقدٌم المساعدة ما أمكن فً اICANN الدولٌة. 

 محقق الشكاوى 11.أ

  ًتلقً الشكاوى من الجمعٌة بشؤن نزاهة موظفICANN ومجلس اإلدارة ودعم أعمال المإسسات والقرارات. 

 التوعٌة بشؤن أنشطة مكتب محقق الشكاوى وICANN بوصفه رائداًا فً مجال تسوٌة المنازعات عبر اإلنترنت. 

 إصدار تقرٌر سنوي لمجلس اإلدارة والمجتمع. 

 المٌزانٌة وفقاًا لما تقرره الالئحة الخامسة. 

 تقٌٌم فعالٌة برنامج محقق الشكاوى. 

  المشاركة فً مإتمرات محقق الشكاوى وتنفٌذ البحث الذي سٌجرى داخلICANN. 

  إنتاج مواد دراسٌة ومنشورات حول أنشطة محقق الشكاوىICANN والبحث. 

 رصد حالة وإدارة نظام التدوٌن. 

  تحدٌد االتجاهات والقضاٌا الحاسمة إلدارة ومجلس إدارةICANN. 

  زٌادة مقدار سمعةICANN من خالل حلول تسوٌة محاٌدة وفعالة. 

 التواصل مع أصحاب الشكوى فً الوقت المناسب وباللؽة التً ٌختاروها. 

  تعزٌز فهم عملٌة محقق الشكاوى وآلٌات تسوٌة النازعات فً تطوٌر العالقات الداخلٌة والخارجٌة من أجلICANN. 

 اإلشراؾ على مساعد محقق الشكاوى. 

 (ملحق )للعمل بالنٌابة عن محقق الشكاوى أثناء اإلجازة السنوٌة أو فً حالة التؽٌب. 

  الحفاظ على المكتب خالل االجتماعات العامة الدولٌةICANN لمقابلة العامة.  

 طلبات معاٌٌر الممارسة السرٌة والحٌاد والنزاهةتلبٌة مت. 

 تقدٌم تقارٌر مكتوبة إلى مجلس اإلدارة على أساس الضرورة لكل حالة. 

 دعم المجلس 12.أ

 الحفاظ على شكل مجلس اإلدارة بما ٌتضمن التدرٌب اإللكترونً والترقٌات بالنظام . 

  اجتماعات لـ 3حفلتٌن إعالمٌتٌن وتوفٌر الدعم اإلداري ودعم السفر لكافة أعضاء المجلس ICANN  ،إلى جانب توفٌر

 .على النحو المطلوب من مواعٌد منتظمة ومجدولة الجتماعات، المجلس الدعم اإلداري لكل لجان المجلس

 إدارة تقوٌم المجلس بفاعلٌة. 

  دعم المجلس فً عمله لتقٌٌم مهارة مجلس اإلدارة 

 NomComدعم   13.أ

 ضاء توفٌر دعم السفر ألعNomCom  ً2011بما ٌتفق مع إرشادات السفر للعام المال. 

 تطوٌر قائمة مختصرة بطرٌقة مناسبة زمنٌا. 

  ً2011إنهاء التحدٌد النهائً للمرشحٌن بنهاٌة العام المال . 

 توظٌؾ استشاري للتقٌٌم المهنً للمرشحٌن مع اعتبار أن ٌكون متواجدا عند انتهاء فترة الطلب. 

 م إلعداد االجتماعات والمتابعة لضمان عدالة وفعالٌة العملٌةتوفٌر دعم للطاق. 

 كل أحداث التوعٌة بطرٌقة مناسبةتطوٌر التوثٌق للنشر وكذلك ل. 

 تبادل الطلب الفعال والمراجع بالعملٌة المناسبة. 
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 DNSعملٌات تشغٌل  14.أ

 تشؽٌل تصمٌمات منشآت توقٌع المفتاح الجذر لـ DNSSEC تمعلتلبٌة متطلبات المج. 

  تشؽٌل خدماتDNSSEC  الخاصة بجودة اإلنتاج لكل المناطق التً تقع ضمن مسئولٌةICANN. 

 نشر عملٌات توجٌهٌة لحلقات الجذر-L ًالمحل. 

 عملٌات التحسٌن التنظٌمٌة  15.أ

 مدادات الدعم اإلداري والدعم باإل)دعم أنشطة فرٌق المراجعة  :مراجعة التأكٌد على االلتزامات بشفافٌة ومسئولٌة

ٌعتبر فرٌق المراجعة هٌئة مستقلة مإسسة وفق المحدد من التؤكٌد على االلتزامات (. واألنشطة األخرى حسب الطلب

 .2010والمسئولٌة عن تسلٌم التقرٌر النهائً بحلول نهاٌة العام 

 طته والتً ستبدأ فً دعم تؤسٌس فرٌق المراجعة وأنش :مراجعة التأكٌد على االلتزامات لألمان واالستقرار والمرونة

وٌعتبر فرٌق المراجعة هٌئة مستقلة مإسسة وفق الضوابط المحددة من التؤكٌد على االلتزامات وهً . 2010أكتوبر  1

 (.ال ٌتوفر تارٌخ تسلٌم) 2012مسئولة عن تسلٌم التقرٌر النهائً والذي ٌتوقع أن ٌكون جاهزا فً بداٌة العام المالً 

 مات مراجعة تأكٌد على االلتزا( سٌاسةWhois :)كما سبق 

 المراجعة الخارجٌة لـ ccNSO:  ًووقت تقرٌر المراجعٌن بحلول نهاٌة . 2010بدأت المراجعة الداخلٌة فً العام المال

 .2010فً بروكسل فً تارٌخ ٌونٌو  ICANN؛ والتخطٌط لعروض المراجعٌن فً اجتماع 2010ماٌو من العام 

 المراجعة الخارجٌة لـ ASO: 2010واختٌار االستشارٌٌن الخارجٌٌن لالنتهاء بحلول نهاٌة العام التقوٌمً  تحدٌد 

 2012والتخطٌط لتسلٌم التقرٌر النهائً للمراجعٌن فً بداٌة العام المالً 
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BALANCE SHEET  (in US dollars)
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY09

ACTUAL

Cash and cash equivalents $14,500,000 $12,500,000 $27,122,000

Accounts receivable, net $15,500,000 $14,150,000 $11,758,000

Investments $48,550,000 $47,500,000 $30,439,000

Prepaid expenses $300,000 $230,000 $919,000

Other assets $165,000 $120,000 $345,000

Capital assets, net $3,800,000 $2,394,000 $2,646,000

ASSETS $82,815,000 $76,894,000 $73,229,000

Accounts payable and accrued liabilities $3,700,000 $2,500,000 $9,753,000

Deferred revenue $14,100,000 $12,500,000 $10,205,000

Total liabilities $17,800,000 $15,000,000 $19,958,000

Net assets, beginning of the year $61,894,000 $53,271,000 $46,425,000

Change in net assets $3,121,000 $8,623,000 $6,846,000

Net assets, end of the year $65,015,000 $61,894,000 $53,271,000

LIABILITIES AND NET ASSETS $82,815,000 $76,894,000 $73,229,000

 التقارٌر المالٌة –الملحق ب 

 .والمسئولٌات واألصول الصافٌة ICANNٌوضح بٌان الموازنة أصول 

 .أعوام مقابل الفعلٌة والتوقعات 5المٌزانٌة التارٌخٌة لفترة 

 (.بالٌورو)أعوام مقابل الفعلٌة والتوقعات  5المٌزانٌة التارٌخٌة لفترة 

 

 

 بٌان الموازنة  –1-الشكل ب
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 أعوام مقابل الفعلٌة والتوقعات 5المٌزانٌة التارٌخٌة لفترة   –2-الشكل ب
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Euro FX rate @ April 30th
FY11 

BUDGET

FY10 

FORECAST

FY10 

BUDGET

FY09 

ACTUAL

FY08 

ACTUAL

FY07 

ACTUAL

0.7555 0.7555 0.7728 0.7568 0.6407 0.7327

Registry € 24,507,665 € 23,752,920 € 25,077,824 € 18,568,482 € 12,581,019 € 11,024,606

Registrar € 22,029,625 € 21,577,080 € 21,072,710 € 24,732,477 € 17,847,900 € 18,950,648

RIR € 621,777 € 621,777 € 636,014 € 622,846 € 527,297 € 603,012

ccTLD € 1,208,800 € 1,208,800 € 1,236,480 € 1,186,433 € 1,014,488 € 935,827

IDN ccTLD € 589,290 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Meeting Sponsorships € 377,750 € 672,395 € 386,400 € 653,495 € 534,025 € 337,172

Revenue € 49,334,907 € 47,832,972 € 48,409,428 € 45,763,733 € 32,504,729 € 31,851,265

Personnel € 20,174,203 € 18,895,055 € 17,996,169 € 14,960,458 € 10,729,180 € 10,099,289

Travel & Meetings € 8,375,379 € 8,166,955 € 9,324,068 € 7,946,118 € 6,053,880 € 4,545,263

Professional Services € 11,277,733 € 11,816,020 € 9,625,892 € 9,609,675 € 5,672,738 € 4,296,606

Administration € 4,964,447 € 4,925,860 € 5,068,532 € 4,944,622 € 3,009,822 € 2,256,109

Contingency € 1,133,250 € 0 € 1,159,200 € 0 € 0 € 0

Operating Expenses € 45,925,012 € 43,803,890 € 43,173,861 € 37,460,873 € 25,465,620 € 21,197,267

Non-Cash Expense € 1,964,300 € 1,669,655 € 2,241,120 € 1,350,706 (€ 129,763) (€ 1,677,111)

Contribution to Reserve € 1,445,595 € 2,359,427 € 2,994,447 € 6,952,154 € 7,168,872 € 12,331,109

Investment Income € 755,500 € 3,399,750 € 772,800 € 1,766,592 € 0 € 0

Change in Net assets € 2,201,095 € 5,759,177 € 3,767,247 € 8,718,746 € 7,168,872 € 12,331,109

 

 (بالٌورو)بل الفعلٌة والتوقعات اأعوام مق 5المٌزانٌة التارٌخٌة لفترة   –3-الشكل ب
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 مقترحات المجتمع -الملحق ج 

. عبر اإلنترنت للحث على إبداء المجتمع لمقترحاته 2011تم نشر المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً  2010فبراٌر  15فً 

المختلفة بالمجتمع شخصٌا  إضافة إلى تقدٌم إطار العمل ألعضاء المجتمع بالمنتدى العام فً نٌروبً لعدد من المجموعات

جدٌر بالذكر أنه تم تلخٌص مقترحات المجتمع المتوفرة باالجتماعات والتً وصلت عبر اإلنترنت مع . وبالمإتمرات كذلك

. http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2011انظر . تحلٌلها كذلك عبر اإلنترنت

 . ٌتضمن الملخص والتحلٌل إجابات لكل تعلٌق وهو موضح بالجدول التالً

انظر . 2011إضافة إلى فتح منتدى التعلٌق العام إلرشادات دعم سفر المجتمع بالعام المالً 

http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2011 . ًتوضح إرشادات العام المال

ٌتضمن الملخص والتحلٌل إجابات لكل تعلٌق وهو موضح . ICANNملٌون دوالر من مٌزانٌة  1.9كٌفٌة إنفاق  2011

ماٌو وهو قٌد التصدٌق فً الوقت الحالً فً علمٌة  14قدمت بٌانا بالتعلٌقات فً  ALACٌجب مالحظة أن . 1-بالجدول ج 

ماٌو ومن ثم ٌتم تضمٌنها بهذه المسودة ولكن سٌتم اعتبارها بإرشادات  19أٌام تؽلق فً  5تتكون من جدول تصوٌت لفترة 

 .2011دعم السفر للعام المالً 

 2011مقترحات المجتمع حول إرشادات دعم السفر للعام المالً   –1-الجدول ج

 اإلجابة دخالاإل

   الحاجة إلى مزٌد من المعلومات

مثل تحدٌد التكلفة والتموٌل  -مزٌد من التفاصٌل العامة حول 
  ،ADua، CALA)ؼٌر المستخدم وما إلى ذلك 

GW POS OSNcc) 

 .صفحة من التفاصٌل الواردة 85على  2011تحتوي مسودة مستند العام المالً 

مقصور على عملٌات من ؼٌر الواضح وجود تموٌل كافً 
وعد جهود من العمل . 2011للعام المالً  OSNG التحسٌن لـ

الذي استمر لسنوات فً علمٌات التحسٌن وما سٌتم تنفٌذه فً 
هل سٌتم تقدٌم تفاصٌل بالتموٌل بالمٌزانٌة . 2011العام المالً 
 (C. Gomes)لهذه النقطة؟ 

 .ألؾ دوالر 350حوالً   -5و 4نعم انظر األقسام 

 .نعم، انظر الملحق هـ (CPI)إٌة متعددة السنوات ر

إلى أي مدى مخطط بالمٌزانٌة العمل على تحسٌن إمكانٌات 
 (C. Gomes ،GSyR)المشاركة عن بعد؟ 

ٌصعب تحدٌد تفاصٌل حول عدد من القضاٌا التً تتخلل المٌزانٌات بما ٌتضمن تكالٌؾ 
ل المثال لجنة المشاركة على سبً. االتصال وجهود الطاقم والمشروعات الخاصة

 .ألؾ دوالر لتشاور حول تحقٌق التقدم فً هذا الموضوع 145واالشتراك حددت 

 .5انظر القسم  (GSyR)الحساب الرئٌسً للوظٌفة 

 .مالحظة موجهة للطاقم وآخرٌن. ال ٌوجد عنوان محدد بالمستند (GSyR) الطاقم مقابل الحساب الرئٌسً للمقاولٌن

مثل كفاٌة مستوٌات  -ات التشؽٌل التقنٌة تفاصٌل حول عملً
، C. Gomes، GSyR)التكلفة وفعالٌة التكلفة 

M. Langenegger، ADua) 

 .5انظر القسم 

 .4.3انظر القسم  ANAI (GSyR)تفاصٌل وظائؾ 

 .5انظر القسم  (GSyR)رأس المال مقابل خفض النفقات 

 C. Gomes)تفاصٌل حول األمان واالستقرار والمرونة 
 (GSyR ،AOC، auDA، ccNSO SOP WG، CPIو

 .4.4انظر القسم 

  DLTcc NDIتكالٌؾ طلب التتبع السرٌع لـ 
(M. Palage، ccNSO SOP WG،CPI) 

تحدٌد إرشادات المحاسبة للتكلفة المنشورة حدٌثا للتكلفة الفعلٌة التً سٌتم تتبعها 
 /http://www.icann.org/enانظر . واإلخبار عنها ومراجعتها بشكل مستقل

financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf 

 .ألؾ دوالر 300التكالٌؾ المباشرة لدعم السفر  (C. Gomes، GSyR)تكالٌؾ سحب المجلس 

 ،licnuoC OSNcc) 2010فٌة للعام المالً التكالٌؾ اإلضا
CALA، ADua) 

 .2انظر الملخص التنفٌذي، القسم 

http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2011
http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2011
http://www.icann.org/en/%0bfinancials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf
http://www.icann.org/en/%0bfinancials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf
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 اإلجابة دخالاإل

تكالٌؾ جزء النظام البٌئً بالخطة اإلستراتٌجٌة 
 ،GW POS OSNcc، ADua)( االستقرار/األمان مقابل)

CALA) 

 .2011مزٌد من التفاصٌل بمسودة مستند العام المالً 

 sCAو sOSو OSNGمثل ) تحدٌدات تكلفة تطوٌر السٌاسة
 ،C. Gomes ،GSyR، CALA)( األخرى

M. Langenegger) 

 .4.8انظر القسم 

بالمقارنة حسب )العوائد واإلٌرادات مقابل التكلفة توضح 
  (RySGجومٌس، . تشاك)( المجموعة ومن عام آلخر

 .انظر القسم و

 .2011دة مستند العام المالً مزٌد من التفاصٌل بمسو (ccNSO SOP WG)تحدٌد افتراضات التكلفة 

 ،ADua)مستوى التموٌل االحتٌاطً واالستخدامات 
C. Gomes، CPI) 

 .6انظر القسم . ملٌون دوالر 47التموٌل االحتٌاطً فً الوقت الحالً 

 .5انظر القسم  (Go Daddy)تفاصٌل التموٌل فً حالة الطوارئ 

المتعددٌن نظرة عامة على النفقات المتعلقة بؤصحاب المصلحة 
(ADua، GW POS OSNcc) 

 .2011مزٌد من التفاصٌل بمسودة مستند العام المالً 

 ،C. Gomes)األسباب المنطقٌة لزٌادة محقق الشكاوى 
ADua، GSyR، AOC) 

من المفترض أن تظل  2011جدٌر بالذكر أن مٌزانٌة محقق الشكاوى للعام المالً 
 . على نفس اختالفاتها 2010عام المالً على حالها لمعدل تبادل النقد األجنبً لل

   الحاجة إلى مزٌد من الموارد

تظهر الحاجة إلى توفٌر مزٌد  ccNSOمع زٌادة حمل أعمال 
من دعم الطاقم وكٌفٌة خفض تكالٌؾ الطاقم؟ كٌؾ ٌتم تحدٌد 

 (B. Burr)حاالت الخفض والتؤخٌر؟ 

بعض الدعم اإلضافً الناتج بعض الزٌادة بتجهٌزات الطاقم لدعم تطوٌر السٌاسة مع 
 .من االستخدام الفعال لتجهٌزات الطاقم الحالٌة

التموٌل للبحوث المستندة إلى الحقائق لدعم تطوٌر السٌاسة 
(M. Cade، B.Tonkin) 

للحقائق المستندة إلى األبحاث لدعم ( ألؾ دوالر 710أكثر من )مزٌد من التموٌل 
PDPs . 5انظر القسم. 

. 2011بمسودة مستند العام المالً  Whoisٌتم توفٌر مزٌد من التموٌل لدراسات  (C. Gomes ،IPC)لموارد اإلضافٌة وا Whoisدراسات 
 .5انظر القسم 

المقاول /تحدٌد أولوٌة تطوٌر السٌاسة بتحدٌد موارد فعالة للطاقم
 ( الجدٌدة gTLDsمثل التوافق التعاقدي و)
(CPI، Go Daddy) 

 .ؼٌر مباشر بالملحق أ تم تناول الموضوع بوصؾ

 ،MARQUES/ECTA)مزٌد من دعم التوافق التعاقدي 
M. Cade، AOC، CPI) 

. 2011تجهٌزات إضافٌة للطاقم وافتراض تركٌز الجهود بمسودة مستند العام المالً 
 .وتعرؾ على تفاصٌل موجودة بالملحق أ 5انظر القسم 

تمت مالحظتها تماما وكذلك المدخرات المرتبطة بتكالٌؾ السفر وهً هذه النقطة  (auDA)دعم السفر لتجنب نقص التوعٌة 
 . مصممة لتجنب خفض األنشطة األساسٌة

 .2011تم توفٌر تجهٌزات إضافٌة للطاقم والتركٌز علٌها بمسودة مستند العام المالً  (ALAC)وظائؾ الدعم العام 

الدعم إلنهاء جهود التوعٌة االنتخابٌة باألعمال التجارٌة 
 (حسن .أ)

ٌصعب التعرؾ على تفاصٌل الختٌار األكثر تكامال من بٌن كل الوظائؾ باألنشطة 
 . ICANN األخرى لـ

 .من خطة التشؽٌل 4انظر الملخص التنفٌذي والقسم  SND (ADua، GW POS OSNcc)استقرار وأمان 

مثل التوعٌة ) ccIDNsو IDN gTLDsتحدٌد أولوٌة  
 (ccNSO SOP WG) (والتنفٌذ والتؤثٌر األمنً

 .انظر الملخص التنفٌذي. لوحظت هذه النقطة

   إدارة اإلٌراد

التحقق من كل ( ccTLD’sمثل السجالت والمسجلٌن و)ٌطلب من خبراء الموارد  (IPC)توقعات اإلٌراد المحافظة 
 .ٌتناول االفتراضات المستخدمة 5القسم . االفتراضات المستخدمة بحسابات اإلٌراد

فً تحدٌد لمعلومات الالزمة للمساعدة فً  2011تبدأ مسودة المستند العام المالً  ICANN (M. Palage)المناقشات لنماذج إٌراد مزٌد من 
 .الموضوع باالجتماعات كذلك BFCتحدد . مناقشة نموذج اإلٌراد

 2011المستوٌات والمقارنة بٌن العام المالً  —رسوم السجل 
 IDN ccTLD (C. Gomesوإٌراد التتبع السرٌع  2010و
 (M. Palageو RySGو

بما ٌتضمن  ccTLDوتعرؾ على مزٌد من المعلومات حول رسوم  5انظر القسم 
 .االفتراضات المستخدمة
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 اإلجابة دخالاإل

   اقتراحات عملٌات التشغٌل

االجتهاد لتحقٌق التمٌز فً عملٌات التشؽٌل األساسٌة تحدٌد 
 وتنفٌذ ومراقبة وقٌاس طرق أداء الخدمات األساسٌة

(ccNSO SOP WG ) من إجمالً المٌزانٌة % 14وإنفاق
على عملٌات % 86على عملٌات التشؽٌل األساسٌة وإنفاق 

هل هناك توازن جٌد حول كٌفٌة إنفاق األموال؟ : أخرى
(Rolof/ccNSO) 

 .4انظر القسم 

التحسٌن والتقوٌم لمستوٌات المهام  —إدارة موارد الطاقم 
(ALAC) 

 .ة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلستمت مالحظة هذه النقط

عرض التؽٌٌرات بتحدٌدات الموارد الفعلٌة مقابل المٌزانٌة 
 (ccNSO SOP WGو ALAC)المتفق علٌها 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

 .ة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلستمت مالحظة هذه النقط (ccNSO SOP WG)البنٌة الممٌزة مقابل النفقات المتؽٌرة 

استخدم البٌانات الزمنٌة وتعرؾ على مزٌد من التفاصٌل حول 
 ،M. Palage)تحدٌدات الوقت والطاقم واالستشارٌٌن 

CALA ) 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس انظر أٌضاًا إرشادات  تمت مالحظة (ccNSO SOP WG)تقوٌة قرارات أولوٌة اإلنفاق 
ICANN المنشورة حدٌثا :http://www.icann.org/en/financials/ 

procurement-guidelines-21feb10-en.pdf 

بافتراض وجود أهداؾ واضحة واستخدام عالمات محددة  
األداء وإجراءات قٌاس ( تقٌٌم القٌمة اإلضافٌة )لألنشطة 
 (ccNSO SOP WG)األخرى 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

توفٌر مزٌد من التفاصٌل حول األطراؾ ؼٌر المتعاقدة 
(COA وIPC وMARQUES/ECTA) 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس (Go Daddyو IPC)تحدٌد أولوٌة تطوٌر السٌاسة 

لٌست هناك حاجة لعملٌات التشؽٌل التقنٌة فً حٌن ٌمكن 
 auDAو RySGو C. Gomes)آلخرٌن تنفٌذ المهمة ذاتها 

 (ccNSO SOP WGو

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

 ccNSOو DNS (ADuaرار مزٌد من التركٌز على استق
SOP WG) 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

التفاصٌل والمنطق والتزامن لفعالٌة  -المراجعات التنظٌمٌة 
 (IPCو COAو RySGو C. Gomes)الموضوع 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

االتفاق مع المجتمع وهل هناك بدون  DNS-CERTال تشؽل 
 تكالٌؾ أولٌة متضمنة بإطار العمل؟ 

(ADua، ccNSO SOP WG، GSyR) 

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس

مثل التعلم عن بعد والتعلم عبر )التدرٌب على أمان فعالٌة التكلفة 
 (ccNSO SOP WG)( اإلنترنت لطاقم السجل

 .هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس تمت مالحظة

التخطٌط متعدد السنوات للمٌزانٌة والتخطٌط على المدى الطوٌل 
 (IPC)للبرامج األساسٌة 

 .انظر الملحق هـ

على الخدمات المهنٌة التً ٌصعب علٌها % 25إنفاق نسبة 
إدارة هذا العدد من األشخاص والتؤكٌد من الحصول على ما 

 (Rolof/ccNSO) ـتدفعه ل

ٌتم تحدٌد إرشادات تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها لفرٌق التنفٌذ والمجلس س
 .التدابٌر كذلك

   تقلٌل التكلفة

 .تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها للجنة المالٌة بالمجلس ( G. Kirikos)( مثل تعوٌض الطاقم)اإلنفاق العام عالً جدا 

مثل تقلٌل عدد )على االجتماعات  تحسٌن عملٌة اإلنفاق 
 G. Kirikos)( االجتماعات ودعم المشاركة عن بعد 

 ( C. Gomesو Go Daddyو

تمت مالحظة هذه النقطة مع تمرٌرها إلى لجان المجلس بما ٌتضمن المشاركة 
 .واالشتراك واللجان المالٌة
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 .2011سفر للمجتمع فً العام المالً ٌحدد اإلجابات على مقترحات المجتمع بإرشادات دعم ال 2-الجدول ج

 2011إرشادات دعم السفر للمجتمع فً العام المالً  –اإلجابات على مقترحات المجتمع   –2-الجدول ج

 اإلجابة المشكلة 

 لجنة تحدٌد برنامج المنح/عملٌة

 أسماء أعضاء لجنة االختٌار وخلفٌاتهم نشر  --

 عضاء اللجنة وطول مدة خدمتهم التفاصٌل المطلوبة حول كٌفٌة اختٌار أ --

 تؽٌٌر عملٌة تحدٌد برنامج المنح لتحدٌد الفجوات الجؽرافٌة --

ى إلى نشر التواصل بشؤن نتائج االختٌار مع مقدمً الطلبات حتى وإن أد --
 النتائج على وقع الوٌب

 . شكرا لك على هذه االقتراحات

 جتماع بروكسلنشر أعضاء لجنة االختٌار جاري بالفعل وسٌتم فً ا --

توفر هذه التفاصٌل على موقع الوٌب  --
http://www.icann.org/en/fellowships/  

تشمل عملٌة اختٌار المنح بالفعل طرٌقة لتحدٌد المناطق الجؽرافٌة التً  --
الموقع تعانً فجوات كما هو معروؾ بمعٌار االختٌار على 
http://www.icann.org/en/fellowships/ 

 وسوؾ نضعه فً االعتبارونحن نقدر هذا التعلٌق حول اإلعالم بالنتائج  --

وسوؾ نضمن كافة هذه التعلٌقات بمناقشتنا باجتماع سنوٌة وجها لوجه  --
رة فً اجتماع بروكسل الذي سٌنعقد فً تتعلق بلجنة التحدٌد المقر

الحفاظ على نشر الموضوع ومواضٌع االختٌار األخرى عبر النقر . ٌونٌو
 /http://www.icann.org/en/fellowships: فوق

 

 برنامج السفر العام

 .ال ٌجب تموٌل نادي السفر

لؽرض من دعم السفر ٌستند إلى مبدأ رئٌسً مفاده زٌادة جدٌر بالذكر أن ا
جهود المشاركة السٌاسٌة وضمان تضمٌن هإالء ممن قد ال ٌشاركون 

 .بطرٌقة أخرى

 الحاجة إلى مزٌد من القٌاسات

 ٌجب تحدٌد جهود المشاركة السٌاسٌة المحسنة من دعم السفر

 

عات المدعومة شارك عدد محدد من المجمو. شكرا لك على هذا االقتراح
بما ٌتضمن . معلومات حول تقدٌم تبرٌرا الستحقاق دعم السفر الذي ٌتلقوه

القٌاسات الواقعٌة التً سٌتم اعتبارها كما سٌتم توجٌه االقتراح إلى الطاقم 
 .المسئول

 الشفافٌة 

 .الحاجة إلى مزٌد من المشاركة

 

اك الفكرة إلى أخذت لجنة المشاركة واالشتر. . شكرا لك على هذا االقتراح
 .2011جانب فرٌق االجتماعات بفعالٌة وقوة أكبر من العام المالً 

 

http://www.icann.org/en/fellowships/
http://www.icann.org/en/fellowships/
http://www.icann.org/en/fellowships/
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 .ICANN آراء حول نفقات التشغٌل لـ -الملحق د 

بشكل زائد مزٌد من التفاصٌل  ICANNفً استجابة لمقترحات المجتمع وبما ٌتوافق مع مبادئ المسئولٌة والشفافٌة قدمت 

آراء حول نفقات التشؽٌل من  2010فً العام الماضً تضمنت مٌزانٌة العام المالً . لتشؽٌلومزٌد من اآلراء حول نفقات ا

فٌما . SO/ACوالتً تسمى أحٌانا ( EAG)إلى جانب فئات مجموعة منطقة النفقات ( مثل األنشطة التنظٌمٌة)الفئات الوظٌفٌة 

نفقات التشؽٌل كذلك بآراء إستراتٌجٌة باستخدام المناطق تم تقدٌم  2011ٌتعلق بمسودة المٌزانٌة وخطة التشؽٌل للعام المالً 

 . 2013–2010 األربعة المركزة بالخطة اإلستراتٌجٌة المحددة

. تقدم مزٌد من التفصٌل فً هذه اآلراء 2011إضافة إلى ذلك واستجابة لمقترحات المجتمع فإن مسودة المستند للعام المالً 

. ٌتم تحذٌرهم لمالحظة جهود التحدٌد تلك المطلوبة إلعداد تلك التقارٌر ICANNات قراء هذه اآلراء أو التقارٌر حول نفق

مزٌد من التوضٌح حول طرق حساب التكلفة للتحدٌدات . الحظ أن كل التكالٌؾ ٌتم تبٌنها مباشرة من كل وجهة نظر مختلفة

  .لخاصة بحساب التكلفةا NNACIالمستخدمة إلعداد هذه التقارٌر وهو أمر موصوؾ بإرشادات 

بالمناطق  ICANN، نفقات 1-ٌعرض المخطط التالً الشكل د .نفقات التشغٌل المقدمة بالرؤٌة اإلستراتٌجٌة المركزة .1
الحفاظ ( 1: )والنقاط األربعة تشمل. حددة بالخطة اإلستراتٌجٌةاإلستراتٌجٌة كما هً م ICANNاألربعة الرئٌسٌة لخطة 

وعملٌات التشؽٌل  IANAتفوق ( 3)تعزٌز التنافسٌة والثقة واالختٌار واالبتكار و( 2)واألمان و DNSعلى استقرار 
التنفٌذٌة  بالخالصة( الرسم الموضح)د 2الشكل انظر كذلك . المساهمة فً تشكٌل بٌئة إنترنت( 4)األساسٌة األخرى و

 .المقدمة

1-Preserve DNS  
stability and  security

17%

2-Promote 
competition, trust, 

choice and innovation
29%

3-Excel in IANA and 
other core operations

14%

4-Contribute to 
shaping a healthy 

Internet eco-system
40%

$59.3 Mil - FY11 Budget - Strategic Planning Categories View

 

 الرؤٌة اإلستراتٌجٌة المركزة  –1-الشكل د

 

 

http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf
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1-New gTLD Implementation 
and Delegation

11%

2-IDN Implementation
2%

3-IANA and Technology 
Operations Improvements

10%

4-Security, Stability and  
Resiliency Operations(SSR)

12%

5-Contractual 
Compliance

6%
6-Core Meeting 

Logistics
9%

7-Constituency Support
11%

8-Policy Development Support
11%

9-Global Engagement and 
Increasing International 

Participation
11%

10-Community Travel Support
3%

11-Ombudsman
1%

12-Board Support
4%

13-Nominating Committee 
(NomCom) Support

1%

14-DNS Operations
4% 15-Organizational 

improvement
4%

$59.3 Mil - FY11 Budget - Functional Reporting View

بؤنشطة تنظٌمٌة ٌبلػ  NNACIتوضح هذه الرإٌة نفقات التشؽٌل لـ  .نفقات التشغٌل المقدمة بالرؤٌة الوظٌفٌة .2

التقنٌة وعملٌات التشؽٌل  ANAIتحسٌن وظٌفة ( 3)و NDIتنفٌذ ( 2)الجدٌد و DLTgتفوٌض وتنفٌذ ( 1: )15 عددها

اإلمدادات األساسٌة لالجتماع ( 6)التوافق التعاقدي و( 5)و( RSS)األمان واالستقرار ومرونة لعملٌات التشؽٌل  (4)و

دعم السفر ( 10)االشتراك العالمً والمشاركة الدولٌة و( 9)دعم تطوٌر السٌاسة و( 8)دعم الدوائر االنتخابٌة و( 7)و

( moCmoN)دعم لجنة الترشٌح ( 13)دعم المجلس و( 12)محقق الشكاوى و( 11)و NNACIلمجتمع 

تم توفٌر مزٌد من التفاصٌل حول هذه األنشطة وموارد . التحسٌن التنظٌمً( 15)و SNDعملٌات تشؽٌل  (14)و

. من خطة التشؽٌل 4المٌزانٌة المطلوبة لتموٌلها بالقسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤٌة اإلعالمٌة الوظٌفٌة  –2-الشكل د
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1-IP Addressing support & 
ASO
2%

2-Generic TLD support & 
GNSO
32%

3-CC Support & ccNSO 
16%

4-NomCom support
4%

5-Root Server Ops & RSSAC
6%

6-Security activities & SSAC
7%

7-At Large Support & ALAC
7%

8-TLG/IETF Support
5%

9-Staff work for Board & 
Board Support

14%

10-Government relations & 
GAC
6%

11-Ombudsman
1%

$59.3 Mil - FY11 Budget - Expense Area Group (EAG) View

 ACsو SOsتعرض هذه الرإٌة اإلنفاق من جانب  .EAG تقدٌم نفقات التشغٌل لمجموعة منطقة التشغٌل أو رؤٌة .3

 .التنظٌمٌة ICANNبما ٌتفق مع بنٌة  ICANN والمكونات األخرى لـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤٌة منطقة النفقات  –3-الشكل د

 .بالجداول التالٌة EAGللمكونات بتقرٌر استجابة لمقترحات المجتمع ٌتم تقدٌم عمل تحلٌل كامل 

ٌمكن العثور على مزٌد من التفاصٌل حول منهجٌة هذه الرإٌة بما ٌتضمن السجل التارٌخً لها ومقترحات المجتمع المستلمة 

 : عبر اإلنترنت من خالل هذا الرابط EAGعلى رإٌة 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200906.html#eag-feedback. 

 

 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200906.html#eag-feedback


 2010ماٌو  17 2011مسودة مٌزانٌة وخطة تشؽٌل السنة المالٌة 
 

 68صفحة  

Amount %

1,421,000 2.40%

Portion of IANA personnel costs

Policy support for the ASO

Global engagement with regional RIRs

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

19,134,402 32.27%

Personnel and other costs required to support gTLD registries  and registrars

Contractual compliance for registrars and registries

Policy work and secretariat support for the GNSO

Data escrow services for registrants (through registrars)

IANA functions services for generic registries

Security, stability, and resiliency efforts for registry/registrar issues

New gTLD implementation project

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

3-Country Code support and support for ccNSO activities 9,690,000 16.30%

IANA functions services for country code registries

Local presence in regions, engagement with ccTLDs, regional organizations

Policy work and secretariat support for the ccNSO

Complete the IDN ccTLD Fast Track implementation plan 

An allocation of overhead costs such as rent, human resourses and accounting

4-NomCom travel, direct support and staff support 2,221,000 3.80%

Provide travel resources for NomCom members and candidates

Provide secretariat and other administrative and technical support

Develop informational materials, conduct outreach, event coordination to solicit 

statements of interest from members of the global internet community

Conduct independent candidate evaluation and due diligence, using third party 

contractors as needed

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

5-Root Server Operations and Support for RSSAC activities 3,276,000 5.50%

Technical and administrative support for RSSAC

Readiness building for DNSSEC for IANA-related zones

Operation and Maintenance of L-ROOT systems

Recurring bandwidth for co-location servers

An allocation of overhead costs such as rent, human resourses and accounting

6-Supporting SSAC activities and coordinating with Internet security efforts 3,945,000 6.70%

Technical and administrative support for SSAC

Conduct ICANN corporate security and continuity programs

Conduct ICANN collaborative engagement on DNS security, stability and 

resiliency to include responding to DNS abuse 

Facilitate security, stability and resiliency review of applications for New gTLDs

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

Analysis for Expense Area Groups (EAGs)

1-Support for IP addressing, RIR related activities and NRO/ASO support

2-Support for Generic TLD activities and GNSO support

 EAGتحلٌل   –4-الشكل د
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Amount %

7-At Large Support and support for ALAC activities 4,440,000 7.50%

Policy work and secretariat support for ALAC

Outreach efforts to regional organizations and global engagement

Translation of documents

Interpretation costs for meetings and conference calls

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

8-TLG/IETF Support 2,718,000 4.60%

IANA functions 

IANA efforts to review Internet drafts

An allocation of overhead costs such as rent, human resources, accounting

Engagement with respective organizations

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

9-Travel and coordination for Board activities & staff support for meeting preparation 8,106,000 13.70%

Travel support for Board members to various meetings and workshops

Training for Board members

Specialized software for Board

Executive efforts to support Board actions and activities

Staff support for Board members’

Conference calls 

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

10-Government Relations and support for GAC activities 3,774,000 6.40%

Policy work and secretariat support for GAC

Engagement in international intergovernmental foras, partnerships with 

governmental organizations

Regional liaison efforts with local governments

An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting

562,291 0.95%
Salary, travel support, and administrative costs to operate office of the 

Ombudsman

11-Ombudsman

Analysis for Expense Area Groups (EAGs)

 

 (متابعة) EAGتحلٌل   –4-الشكل د
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 ICANN رؤٌة متعددة السنوات للنواحً المالٌة بـ –الملحق هـ 

الجدٌد على  gTLDsعلى المدى الطوٌل والمتعلقة بالنواحً المالٌة وتؤثٌر  ICANN اتٌجٌة لـللتعرؾ على الرإٌة اإلستر

وآلٌات استعادة التكلفة واحتمالٌة وجود إٌراد بدٌل تم تطوٌر نموذج متعدد السنوات إلٌراد  ICANN الموقؾ المالً لـ

’ICANN والتؤثٌر الكبٌر المحتمل لبرنامج . ونفقاتهاgTLD طلبات إٌراد التكلفة المحاٌد أمر ٌقود تلك الجهودالجدٌد ومت .

باإلضافة إلى . والموقؾ المالً لها ICANNٌوضح تحلٌل النتائج للنموذج متعدد السنوات التؤثٌر طوٌل األمد على أنشطة 

اإلستراتٌجٌة  الجدٌد والتؤثٌر على القرارات gTLDٌمكن تحلٌل تؤثٌر البرامج الموسعة مثل برنامج " معدل التشؽٌل"تحلٌل 

 (. مثل تسعٌر الرسوم وحجم حوض الطلبات وما إلى ذلك)

 االفتراضات المحددة المستخدمة فً التحلٌالت متعددة السنوات

  رسومgTLD الجدٌدة وإعادة التموٌل كما هو موضح بدلٌل مقدم الطلب. 

  (بعد التفوٌض)رسوم السجل 

 25 ألؾ دوالر عن العام 

 0.25 ألؾ من أسماء النطاقات  50 دوالر عن التعامل بعد 

ملٌون دوالر بإٌراد  17.4تطوٌر التكالٌؾ بواقع . الجدٌدة gTLDٌوضح التؤثٌر المحتمل للجولة األولى لطلبات  1-الشكل هـ

 gTLDs تحدث نفقات التشؽٌل بالعملٌة مع تقٌم الطلبات لـ. من رسوم تقدٌر الطلب تبدأ فً العام األول وتستمر إل العام الثانً

ملٌون  17.4ٌتم استخدام . ملٌون دوالر 4.3توضح ذلك الموقع المذكور بالشكل كٌفٌة توفٌر التؤثٌر الصافً لمبلػ . الجدٌدة

ملٌون دوالر لتجمٌع اإلٌراد وهً تستخدم لتقٌٌم الطلبات وتتناول تكالٌؾ  92.5دوالر فً استكمال التموٌل االحتٌاطً وموازنة 

gTLD النقص كما هو موضح هنا سٌكون عامال بتحلٌل الجوالت المستقبلٌة. األخرى األخرى وعملٌات التموٌل . 

Year 1 Year 2 Year 3

Revenue -         -           85,750    6,750     -           92,500  

Expenses 17,409     5,000        35,025    3,868     -           61,302  

Refund of Evaluation Fees -         -           4,968     578        -           5,546    

Other gTLD Costs -          -            30,000    -         -            30,000  

Change in Net Assets (17,409)  (5,000)       15,757  2,304     -            (4,348)   

Change in working Capital (5,000)       (1,652)    2,304     -           (4,348)   

Working Capital 20,000$   15,000$     13,348$  15,652$  15,652$     15,652  

Change in Reserve Fund (17,409)$  -$          17,409$  -$       -$         -       

Reserve Fund 45,000$   45,000$     62,409$  62,409$  62,409$     62,409  

Startup 

Costs

Application 

Launch

Evaluation New 

gTLD

 
 gTLDs بـ التأثٌر المحتمل للجولة األولى  –1-الشكل هـ

ٌوضح النموذج . الجدٌدة من خالل التقٌٌم gTLDsبعد معالجة ( والمسجل)تؤثٌر رسوم السجل المستمر  2-ٌوضح الشكل هـ

الجدٌدة ما ٌعكس  gTLDsالمستمرة المطلوبة لدعم  ICANNوتكالٌؾ تشؽٌل  ICANN لـ مستوى إٌراد الدخل المستمر

 .عملٌات التشؽٌل بمرور الوقت زٌادة فعالٌة
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New gTLD New gTLD New gTLD

Year-1 Year-2 Year-3

gTLD's in operation 146                381                 406                 

Registry Fixed Fees 3,650,000      9,525,000      10,150,000    

Registry Fees 346,750         904,875         964,250          

Registrar Fees 277,400         723,900         771,400          

Revenue 4,274,150      11,153,775    11,885,650    

Payroll 1,726,000      3,277,000      3,492,000      

Travel 25,000           47,000            50,000            

Professional Service 1,643,000      2,000,000      1,523,000      

Administration 1,289,720      2,023,120      1,924,700      

Expenses 4,683,720      7,347,120      6,989,700      

Change in Net Assets (409,570)        3,806,655      4,895,950      

 

 تأثٌر السجل المستمر ورسوم السجل  –2-الشكل هـ
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 .ICANN الجدٌد بهٌكل النفقات واإلٌراد التقلٌدي لـ gTLDطبقات برنامج  3-الشكل هـ

 ICANN 

new gTLD

FY11 

 ICANN 

new gTLD

FY12 

 ICANN 

new gTLD

FY13 

REVENUE

Traditional revenue 66,509        67,175         67,850           

Evaluation Fees (cost neutral) 85,750        6,750           -                

New gTLD Registry Fixed Fees 3,650          9,525           10,150           

New gTLD Registry Fees 347             905              964                

New gTLD Registrar Fees 277             724              771                

Total Revenue 156,533$ 85,079$    79,736$      

EXPENSES

Personnel 26,703        27,504         28,329           

Travel & Meetings 11,086        11,419         11,761           

Professional Services 14,928        15,375         15,837           

Administration 6,571          6,768           6,971             

New gTLD Evaluation Costs 50,725        2,882           -                

Refund of Evaluation Fees (4,968)         (578)             -                

New gTLD Operation Costs 4,684          7,347           6,990             

Non Cash Expenses 2,600          2,678           2,758             

Total Expenses 112,329$ 73,395$    72,646$      

Other gTLD Costs 30,000$      -$             -$              

Contingency 1,500$        1,500$         1,000$           

Change in Net Assets 12,704$   10,184$    6,090$        

 
 الجدٌد مع اإلٌراد والنفقات gTLDرؤٌة برنامج   –3-الشكل هـ

 :تتضمن المعانً المتضمنة من التحلٌالت المالٌة متعددة السنوات

  ٌمكن تحلٌل اإلٌراد أقل من جولةgTLD ًالجدٌدة وإدارة هذا التؤثٌر على نحو إستراتٌج . 

  عملٌات تشؽٌل برنامجgTLD فروضة طبٌعٌا لحساب التكلفة التفصٌلٌة الجدٌد وتدفق التموٌل الهام والمتطلبات الم

 . واإلعالم عنها وذلك لضمان الثقة والصدق والوضوح

  كلما نضجت النماذج، ٌجب علىICANN اعتبار الفرص لتقلٌل الرسوم والعمل على مزج مصادر اإلٌراد . 

  االحتٌاطًاإلسهامات التارٌخٌة فً تموٌل االحتٌاطً واحتمالٌة أن تحصل على تموٌل كامل للتموٌل . 
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 تحلٌالت اإلٌراد –الملحق و 

 .حسب المصدر 2011إلى جوار إٌراد العام المالً  EAGاستجابة للطلبات من المجتمع تم توضٌح نفقات التشؽٌل من فئة 
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 اإلٌراد حسب المصدر  –2-الشكل و

 انظر . على موقع الوٌببانتظام  ccTLDاإلعالم عن إسهامات 

http://www.icann.org/en/financials/cctld-contributions-multi-year-31mar10.htm.pdf.  

 .2010مارس  31ترات التارٌخٌة اعتبارا من طوال ا لؾ ccTLDتوضح الجداول التالٌة اإلسهامات من كل 

http://www.icann.org/en/financials/cctld-contributions-multi-year-31mar10.htm.pdf
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 Two Letter 

Code 
Country/Region

 FY10 as of 

3/31/2010 
FY09 FY08 FY07 Notes

 .ag  Antigua and Barbuda 1,000          

 .am  Armenia 1,000           1,000          500             500             

 .an  Netherlands Antilles 500             

 .as  American Samoa 5,000          

 .at  Austria 20,000         20,000        

 .au Australia 172,149      157,832      122,974      

 .aw Aruba 500             500             

 .az Azerbaijan 500             500             

.be Belgium 80,000        80,000        

.bg Bulgaria 500             

.bo Bolivia 300             

.br Brazil 40,000        40,000        

 in kind contributions due to offset of 

ICANN meeting support 

.bs Bahamas 500              500             500             

.bt Bhutan 500             

.bv Bouvet Island 500             500             500             

.ca Canada 85,000        233,750       233.75k is for prior years as well 

.cc Cocos Island 5,000          

.ch Switzerland 70,000         70,000        70,000        40,000        

.ci Cote d'lvoire 500             500             500             

.cl Chile 10,000        

.cl Chile 15,000         12,000        12,000        10,000        

.cn China 50,000        

.co Colombia 8,500           8,000          

.cr Costa Rica 1,016           1,016          500             

.cx Christmas Island 500              3,000          3,000          6,000          

.cz Czech Republic 15,000        15,000        11,500        

.de Germany 90,000        90,000        170,000      

.dk Denmark 25,000        28,000        46,000        

.do Dominican Republic 500              

.ec Ecuador 3,000          1,500          750             

.eu European Union 40,000        40,000        40,010        

.fi Finland 6,000          6,000          5,000          

.fj Fiji 500             1,000          

.fk Falkland Islands 500              500             500             500             

.fm Federated States of Micronesia 1,000          

 .fr France 44,000        88,000        36,045        

 .gd Grenada 500             

 .gi Gibraltar 500              

 .gl Greenland 1,000          

 .gr Greece 5,000           5,000          5,000          10,000        

 .gt Guatemala 500             500             500             

.gu Guam 500             500             500             

.hk Hong Kong 12,000         6,000          6,000          

.hn Honduras 500              500             500             500             

.ht Haiti 500              

.hu Hungary 22,000        22,000        22,000        

.il Israel 9,000          9,000          

.im Isle of Man 500             500             

.is Iceland 3,600          7,100          

.it Italy 85,000        170,000      85,000        

.jo Jordan 750             

.jp Japan 100,000      161,124      144,999      

.ke Kenya 500             

.kr Korea 30,000        30,000        20,000        

.ky Cayman Islands 500             500             

.kz Kazakhstan 500             500             1,000          

 
 2010مارس  31اعتبارا من  ccTLDsاإلسهامات من   –3-الشكل و
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 75صفحة  

 Two Letter 

Code 
Country/Region

 FY10 as of 

3/31/2010 
FY09 FY08 FY07 Notes

.lt Lithuania 5,000          5,000          10,000        

.lu Luxembourg 5,000           10,000        5,000          5,000          

.lv Latvia 5,000          5,000          10,000        

.ly Libya 1,000          500             1,000          

.md Moldova, Republic of 1,000           1,000          

.mn Mongolia 500             

.mo Macau 500             500             1,000          

.mt Malta 500             500             

.mx Mexico 25,000        20,000        27,000        

.na Namibia 1,500          3,000          

.nf Norfolk Island 2,000          4,000          

.ni Nicaragua 1,500          1,500          

.nl Netherlands 100,000      185,000      85,000        

.no Norway 30,000        30,000        30,000        

.nu Niue 20,000        18,000        38,758        

.nz New Zealand 15,000         15,000        15,000        10,000        

.pa Panama 500             500             1,000          

.pe Peru 1,000          1,000          

.pl Poland 20,000        

.pn Pitcairn Island 500             500             1,000          

.pr Puerto Rico 5,000          5,000          

.pr Puerto Rico 3,000          

.pt Portugal 5,139          

.pw Palau 500             

.ro Romania 12,936         12,936        12,936        25,872        

.rs Serbia 500              500             

.ru Russia 55,000        30,000        30,000        

.sb Solomon Islands 500             

.se Sweden 60,000        30,000        30,000         60k is for previous years as well 

.sg Singapore 5,000          

.si Slovenia 5,000           5,000          5,000          

.sj Svalbard and Jan Mayan Islands 500             500             500             

.sk Slovak Republic 5,000          

.sn Senegal 2,000          2,000          

.sv El Salvador 1,000          500             500             

.th Thailand 1,500          1,500          

.tj Tajikistan 500             300             300             

.tl Timor-Leste 500             250             

.tr Turkey 5,000          10,000        

.tt Trinidad and Tobago 500             500             

.tw Taiwan 39,851        39,412        37,232        

.ua Ukraine 2,000           2,500          

.uk United Kingdom 235,000       85,000        85,000        

 235k is for 85k in FY09, 150k in 

FY10 

.us United States 40,000        40,000        

.uz Uzbekistan 500             

.vi Virgin Islands, U.S. 500             1,000          

.vn Vietnam 500             

.vu Vanuatu 500              

.za South Africa 1,500          1,500          

n/a Non specified 190,187      

412,952     1,567,752 1,670,954 1,552,865 

 
 (متابعة) 2010 مارس 31اعتبارا من  ccTLDsاإلسهامات من   –3-الشكل و

 

 


