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  :ICANNتحليل نفقات 

  حسب مجاالت مصالح المساهمين
EAG :مجموعة مجال النفقات  

      

  ملخص 

ويعتبر أسلوب التشغيل هذا من الجوانب الضرورية .  جاهدًة إلدارة وتشغيل أعمالها بأسلوب يتسم بالشفافية والمسئولية وسهولة التناول ICANNتسعى 
المكلفة بها باإلضافة إلى العمليات التي تضمن إتاحة فرصة مشارآة المجتمع العالمي من آافة المساهمين في عمليات التخطيط  ICANNلمهمة 

ن لحظة ع ICANNولعل أحد عناصر الشفافية الهامة هو إعداد وتقديم التقارير المالية، التي لم تتوقف . اإلستراتيجية والتشغيلية والمتعلقة بالميزانية
بتطوير نظام تقارير شهري إلعداد التقارير حول  ICANNفخالل األشهر األربع وعشرين الماضية، على سبيل المثال، قامت . التطوير المستمر فيها

  ./http://forms.icann.org//idashboard/publicراجع . البيانات المالية، وقد قامت مؤخرًا بتقديم تحليل حسب الوظائف األساسية

 ICANNوقد طالب الكثيرون من أعضاء المجتمع ومجلس اإلدارة وفريق العمل بضرورة وجود عرض جديد للجوانب والشئون المالية التي تتعلق بشرآة 
على سبيل المثال، توفير التمويل الالزم لعمليات تسجيل رموز (التنظيمية ومجاالت المصالح التي تمثلها  ICANNوالتي تتوازى بشكل عام مع هياآل 

 ICANNالتابعة لهيكل ) EAG" (مجموعات مجاالت النفقات"وقد قام فريق العمل بتقديم هذا العرض من خالل تحديد مجموعة من ). ccNSOالدول و
  . التنظيمي

 ICANN، يتطابق مع التمثيل الوظيفي، أو تمثيل بواسطة رموز ICANNداخل  الجديد هذا عرضًا جديدًا للشئون المالية EAGوبالطبع يعتبر تقرير 
مسئولة عن  ICANNحيث تعتبر . ICANNفي الواقع، ال يتمكن تمثيل فردي وحده من اإلحاطة بالطبيعة األساسية المتداخلة ألعمال ومهمة . المحاسبية

مع بعضها  ICANNال يمكن أن يتحقق إال عندما تعمل آافة أرآان الهيكل التنظيمي داخل تنسيق معرفات اإلنترنت الفريدة على المستوى العالمي، والذي 
  .ICANNهذا طريقة أخرى نافعة لفهم آلية عمليات التشغيل المالية داخل  EAGوال زال يجب أن يقدم تحليل . البعض على أساس عالمي

المبادئ  2ويشرح القسم . 2010عن ميزانية السنة المالية  ICANNالخاص بشرآة  EAGتبدأ هذه الورقة بذآر ملخص النتائج ونبذه عامة حول تحليل 
وتشرح مبادئ حساب التكاليف هذه الكيفيَة التي تم من خاللها تطوير التحليل وبعض فوائد وقيود هذه . والطريقة التي استخدمت لحساب تحليل التكاليف

وأخيرًا، توضح الورقة آيف تم تطبيق مبادئ . العروض المالية األخرى بشكل جيد/ ة في فهم التحليالت الطريقة آما تقوم بتوفير خلفية جيدة ومفيدة للمساهم
 .EAGحساب التكاليف هذه بشكل خاص في تحليل 

  

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  1صفحة 
 



 

التي الخاص بالسنة المالية ) EAG(التي خضعت للتحليل في عرض مجموعة مجال النفقات  ICANNمسودة ميزانية  1يوضح المخطط الدائري بالشكل 
  ). 2010السنة المالية ( 2010يونيو  30تنتهي في 

  

  
  )EAG(محللة حسب مجموعة مجال النفقات  2010للسنة المالية  ICANNميزانية  – 1الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  2صفحة 
 



 

  ملخص نتائج تحليل التكاليف  . 1
من الناحية التاريخية، تم عرض . أمريكي مليون دوالر 54.7نفقات تشغيل مقدارها  2010للسنة المالية  ICANNتفترض مسودة ميزانية وخطة تشغيل 

والحسابات الطبيعية هي ملخص الفئات التي تستخدم في نظام األستاذ . 2، آما يظهر في الشكل )التقليدية(في الحسابات الطبيعية  ICANNميزانية ونفقات 
مر األخذ في االعتبار ميزانية منزلية عادية، والتي تقوم وقد يكون من النماذج المفيدة التي تساعد على فهم هذا األ. ICANNداخل ) المالي(العام 

  . بتخصيص مبالغ تمويلية من أجل اإليجار والمواصالت والطعام والمالبس باإلضافة إلى غير ذلك من مقّومات األسرة

  
  معروضة بالحسابات الطبيعية 2010للسنة المالية  ICANNميزانية  -  2الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  3صفحة 
 



 

ومن الطرق البسيطة التي تساعدك في فهم التحليل . 3اآلن النفقات في شكل تحليل وظيفي، آما يظهر في الشكل  ICANNتقدم استجابة لطلبات المجتمع، 
فإذا رجعنا إلى مثال الميزانية المنزلية التي تكلمنا عنه، قد يكون الهدف من وراء اإلنفاق . الوظيفي إدراك أنه يعرض الهدف من وراء آل عملية إنفاق

أو نفقات مرتبطة بالتعليم ) والتي تشترك في عدة فئات آأن يكون بعضها يتعلق بالمالبس وبعضها بالمواصالت(من النفقات التي تتعلق بالعمل مجموعة 
المالية  الذي يغطي النفقات الفعلية للسنة(الوظيفي للنفقات  ICANNيظهر عرض ). والتي قد تشتمل أيضًا على المواصالت والرسوم التعليمية المباشرة(

  ./http://forms.icann.org//idashboard/publicراجع . إلى جانب وصف تفصيلي للنفقات المرتبطة ICANNفي لوحة معلومات ) 2009

أو (فقد يحتاج المجتمع . ل واحد منهما يهدف إلى الرد على أسئلة مختلفةفك. الحظ أنه ال يعتبر الحساب الطبيعي أو التقرير الوظيفي أحدهما أصح من اآلخر
على االنتقاالت، ونجد تقرير الحساب الطبيعي يقدم أبسط طريقة للحصول على إجابة لهذا  ICANNإلى معرفة الكّم الذي تنفقه ) المجلس أو فريق العمل

الجديدة، فيأتي هنا دور التقرير الوظيفي لتقديم المعلومات الدقيقة حول هذا  gTLDsم إنفاقه على أما إذا آان السؤال يتعلق بمستوى النفقات الذي ت. السؤال
  .األمر

معروضة بهذا التنسيق الوظيفي إلى جانب المزيد من  2010الميزانية المقترحة للسنة المالية  2010باإلضافة إلى ذلك، يعرض إطار ميزانية السنة المالية 
  ./http://www.icann.org/en/planning راجع. الوظيفيةالتوضيحات لألنشطة 

  
  محللة حسب الوظيفة 2010للسنة المالية  ICANNميزانية  -  3الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  4صفحة 
 

http://forms.icann.org//idashboard/public/
http://www.icann.org/en/planning/


 

إلى طلب أنواع أخرى من التقارير األآثر  وقد أدى ذلك. الوظيفي ُمرضية ومؤيدة بشكل عام ICANNولقد آانت تعليقات ومالحظات المجتمع حول تقرير 
وقد طالب الكثير بإجراء تحليل نفقات حسب مجال اهتمامات أو مصالح المساهمين . تفصيًال التي يمكن أن تساعد في الرد على العديد من األسئلة المختلفة

  :واألسئلة بعينها تتضمن. التي يمثلونها ،ICANNآأن يكون حسب مصالح اللجنة االستشارية ومنّظمة الدعم والمجال العام ألعمال 

  ؟GNSOعلى دعم عمليات تسجيل أسماء المجال العامة و ICANNآم تنفق  •

  العامة؟ TLDالخاص برموز الدول في مقابل عمليات تسجيل  TLDمن ميزانيتها على عمليات تسجيل  ICANNآم تبلغ نسبة ما تنفقه  •

وللرد على هذه األسئلة، قمنا بإعداد تقرير مجموعة مجال النفقات . الوظيفية التي تسهم في مثل هذه المجاالتفمثل هذه األسئلة تتطلب النظر إلى الجوانب 
)EAG .(  

بالمنزل يمكن أن يكون من خالل تخصيص وتوزيع الميزانية المنزلية  EAGوبالعودة مرة أخرى الستخدام مثال الميزانية المنزلية، عندما يتعلق تقرير 
التعليم والمالبس والطعام والمواصالت والسكن وغير (فمن أمثلة ذلك تحديد إجمالي المبلغ الذي يتم إنفاقه على آل فرد من أفراد األسرة . األسرة وفقًا ألفراد

  ).ذلك

تمثل مجاالت  بشكل آامل وتظل ICANNلكي نتمكن من تحديد مجموعة متكاملة من مجموعات مجال النفقات أو مجاالت المصالح التي ستغطي ميزانية 
يظهر مخطط الهيكل التنظيمي هذا . 4، آما يظهر في الشكل ICANNعلى الهيكل التنظيمي الذي تقوم عليه  EAGالمصالح والساهمين المناسبة، تعتمد 

  .ICANNأيًضا على موقع ويب 

  

  التنظيمي  ICANNهيكل  -  4الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  5صفحة 
 



 

ومجاالت  ICANN، قمنا بتطوير قائمة من المجموعات التي تمثل مساهمي 4الشكل  الذي يظهر في ICANNمما يتضح من الهيكل التنظيمي لشرآة 
المستخدمة في  EAGيظهر وصف مختصر لمجموعات . EAGsتسمى هذه المجموعات في اإلجمالي مجموعات مجال النفقات أو . المصالح المختلفة

  .5تحليل التكاليف هذا في الشكل 

  )EAG(وصف مختصر لمجموعة مجال النفقات   
  NRO/ASOودعم  RIPواألنشطة المرتبطة بـ  IPدعم تخصيص عناوين   1
   GNSOالعامة ودعم  TLDدعم أنشطة   2
  ccNSOدعم رموز الدول والدعم المخصص ألنشطة   3
  سفريات لجنة الترشيح والدعم المباشر ودعم فريق العمل  4
  RSSACعمليات الخادم الجذر والدعم المخصص ألنشطة   5
  والتنسيق مع جهود أمان اإلنترنت SSACعم المخصص ألنشطة الد  6
  ALACالدعم آبير الحجم والدعم المخصص ألنشطة   7
  TLG/IETFدعم   8
  االنتقاالت والتنسيق ألنشطة مجلس اإلدارة ودعم فريق العمل من أجل التجهيز إلى االجتماعات  9

  GACالعالقات الحكومية والدعم المخصص ألنشطة   10
  حقق الشكاوىم  11

  )EAGs(مجموعات مجال النفقات  -  5الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  6صفحة 
 



 

لفهم األنشطة المذآورة في آل فئة، راجع . 6والمحلل حسب مجموعة مجال النفقات في الشكل  2010يظهر تحليل التكاليف الخاصة بميزانية السنة المالية 
  .الذي تم تخصيصه بشكل فعلي لهذه الفئة ccNSOجيل رمز الدولة ودعم النشاط الخاصة بتس/، والذي يشرح على سبيل المثال عناصر التكلفة7الشكل 

حيث تشتمل هذه . ICANNمن ميزانية %) 34(أعلى نسبة  GNSOالعامة و TLDsولم يكن من العجيب أو المستغرب أن تحتل النفقات المطلوبة لدعم 
والتوافق التعاقدي دعم السياسة والسكرتارية الخاصة بـ  gTLDلقائمين بتسجيل النفقات على سبيل المثال على الموارد المطلوبة لدعم عمليات التسجيل وا

GNSO  وخدمات وظيفةIANA  الخاصة بعمليات التسجيل العامة وتكاليف االجتماعات والسفر واالنتقاالت لألجزاء الكبيرة من اجتماعاتICANN 
رآة العالمية واالستجابة لمصالح المساهمين والوعي والمشارآة والترجمات ودعم واالجتماعات التي ترّآز على عمليات التسجيل والمسّجلين والمشا

الجديدة واالستعداد التشغيلي  gTLDيشتمل هذا المبلغ أيضًا على مجموعة التكاليف المخصصة لعمليات تنفيذ . GNSOالسفريات الخاص بأعضاء مجلس 
يمكن فهم . الجديدة TLDsفيما يتعلق بمجاالت  GACأو  ccNSOالدعم المقّدم من /لنفقاتالحظ أن هذا المبلغ لن يتضمن ا. (الجديدة gTLDلمجاالت 

  ).11وستتم مناقشة هذا األمر بشيء من التفصيل فيما بعد في الصفحة . إجمالي اإلنفاق على المشروعات من خالل مخطط التحليل الوظيفي

وذلك يشتمل على . ICANNمن ميزانية %) 16.7(لتحتل المرتبة الثانية بنسبة  ccNSOوتأتي النفقات المطلوبة لدعم عمليات رموز الدول وأنشطة 
ودعم انتقاالت وسفريات أعضاء  ccNSOاألساسية الخاصة بعمليات تسجيل رموز الدول وأعمال دعم السكرتارية والسياسة من أجل  IANAخدمات 
  .المجتمع

  

  )EAG(حسب مجموعة مجال النفقات  محللة 2010للسنة المالية  ICANNميزانية  – 6الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  7صفحة 
 



 

بنسبة (تتضمن السفريات وأعمال التنسيق الخاصة باألنشطة التي يقوم بها المجلس ودعم فريق العمل من أجل اإلعداد والتجهيز الجتماعات المجلس 
لس وحصة من وقت فريق العمل عبر النفقات المخصصة للموظفين وأنظمة االتصاالت والمخصصة لدعم اجتماعات المج) ICANNمن ميزانية % 13.2

ماعات آافة األقسام تستخدم لدعم اجتماعات المجلس وأنشطة المجلس باإلضافة إلى التكاليف المباشرة المخصصة لدعم سفر أعضاء المجلس لحضور اجت
ICANN وورش العمل التابعة للمجلس ومجموعة من االجتماعات األخرى المختارة .  

  .، التكاليف المرتبطة بكل قسم بمزيد من التفصيلICANNالتابع لشرآة ) EAG(وعة مجال النفقات ، تحليل مجم7يشرح الشكل 

  )EAGs(تحليل مجموعات مجال النفقات 
 NRO/ASO  1,276,442   2.3%ودعم  RIPواألنشطة المرتبطة بـ  IPدعم تخصيص عناوين - 1

     
  IANAحصة تكاليف فريق عمل 

        تكاليف القسم األخرى
        ASOدعم السياسة لـ      

     
  حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات

        اإلقليمية RIRsاالشتراك العالمي مع 

           
  GNSO   18,687,532   34.4%العامة ودعم  TLDدعم أنشطة - 2
        :المتعاقد عليها مثل TLDsالخدمات األساسية لدعم   
         gTLDموظفون والتكاليف األخرى المطلوبة لدعم عمليات تسجيل ال     
        ICANNالموظفون والتكاليف األخرى المطلوبة لدعم المسجلين المعتمدين من قبل      
        التوافق التعاقدي لعمليات التسجيل والمسّجلين     
        GNSOأعمال دعم السياسة الخاصة بـ      
        GNSOرتارية الخاصة بـ دعم أعمال السك     
        )من خالل المسّجلين(خدمات عهد تنفيذ البيانات      
        الخاصة بعمليات التسجيل العامة IANAخدمات وظائف      

     
االجتماعات المخصصة مثل االجتماعات اإلقليمية الخاصة بعمليات التسجيل والمسّجلين واجتماعات 

GNSO الخاصة بالوساطات        
        %)30حوالي ( ICANNحصة آبيرة من اجتماعات      
        المسجلين/جهود األمان واالستقرار والمرونة المتعلقة بقضايا التسجيل     
        GNSOتقديم دعم السفريات لمجموعة محددة من أعضاء مجلس      

     
  حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات

        مشارآة العالمية واالستجابة لمصالح المساهمين والوعيال
        :المشروعات ذات األهمية الزائدة مثل  
        الجديدة gTLDمشروع تنفيذ      
        )الوآيل/ودراسة الخصوصية Whoisمثل دقة بيانات (المشروعات المرتبطة بالتوافق التعاقدي      
        الجديدة gTLDsاالستعداد التشغيلي من أجل      

      )حصة( IDNتقني وتنفيذ بروتوآول  IDNإجراء اختبار     
      )حصة( IDNAتسهيل إآمال بروتوآول     

           
  ccNSO  9,062,481   16.7%دعم رموز الدول والدعم المخصص ألنشطة - 3
        :مثل ccNSOالخاصة برموز الدول و  TLDsالخدمات الرئيسية لمجاالت   
        الخاصة برموز الدول IANAوظائف خدمات      

  ccTLDعقد برامج التدر    يب على     

  )تابع( ICANNالتابع لشرآة ) EAG(تحليل مجموعة مجال النفقات  -  7الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  8صفحة 
 



 

  

  )تابع) (EAGs(تحليل التكاليف الخاص بمجموعات مجال النفقات 
      قليميةوالمنظمات اإل ccTLDsالحضور المحلي في األقاليم واالشتراك مع     
      ccاالتصاالت الخاصة بدعم قضايا     
        ccNSOأعمال دعم السياسة الخاصة بـ      
        ccNSOتوفير دعم السكرتارية لـ      
        توفير موارد السفريات المناسبة عند الحاجة من أجل االجتماعات     
        والحسابات حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية     

          
      )تابع( ccNSOدعم رموز الدول والدعم المخصص ألنشطة - 3
        :المشروعات ذات األهمية الزائدة مثل  
         IDN ccTLDإآمال خطة تنفيذ التتبع السريع لـ      
        )حصة( IDNتقني وتنفيذ بروتوآول  IDNإجراء اختبار      
        )حصة( IDNAتسهيل إآمال بروتوآول      
        جديد ccIDNsإعداد المسودات وعمليات التنفيذ الخاصة بخطة االستعداد التشغيلي للتوافق مع تفويض      

            
 %4.0   2,197,637  سفريات لجنة الترشيح والدعم المباشر ودعم فريق العمل- 4

        توفير موارد سفر أعضاء لجنة الترشيح لالجتماعات عند الحاجة     
        توفير موارد السفر للمرشحين عند الحاجة     
        توفير السكرتارية وأشكال الدعم الفني واإلداري األخرى     
        تكاليف االجتماع وتكاليف الدعم األخرى الجتماعات لجنة الترشيح     

     
تجميع البيانات وآشوف تطوير المواد اإلعالمية وإجراء الحضور الخارجي والتنسيق إلقامة األحداث بهدف 

        المصالح واالهتمامات من األعضاء من مجتمع اإلنترنت العالمي

     
إجراء عملية التقييم الفردي المستقل للمرشح والجهد الالزم، من خالل استخدام مقاولين خارجيين عند 

        الضرورة
        حساباتحصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية وال     

           
 RSSAC  2,650,241   4.9%عمليات الخادم الجذر والدعم المخصص ألنشطة - 5
        RSSACالدعم الفني واإلداري لـ      
        IANAبالنسبة للمناطق المرتبطة بـ  DNSSECبناء االستعداد من أجل      
        L-ROOTتشغيل وصيانة أنظمة      
        وادم الموقع المشتركعرض النطاق المتكرر لخ     
        حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات     

           

  %5.4   2,924,278  والتنسيق مع جهود أمان اإلنترنت SSACالدعم المخصص ألنشطة - 6
        SSACالدعم الفني واإلداري لـ      

     

  مان واالستمرارية على مستوى الشرآةالمتعلقة باأل ICANNتنفيذ برامج 
من أجل تضمين  DNSالتعاوني حول األمن واالستقرار والمرونة الخاصة بـ  ICANNتنفيذ ارتباط 

         DNSاالستجابة لسوء استخدام 
        حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات     
        :دة مثلالمشروعات ذات األهمية الزائ  

     
  الجديدة gTLDsتنسيق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة فيما يتعلق بطلبات 

        

  )تابع( ICANNالتابع لشرآة ) EAG(تحليل مجموعة مجال النفقات  - 7الشكل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  9صفحة 
 



 

  

  )األخير) (EAGs(تحليل التكاليف الخاص بمجموعات مجال النفقات 

 ALAC  3,735,206   6.9%ص ألنشطة الدعم آبير الحجم والدعم المخص - 7

        ALACدعم أعمال السكرتارية الخاصة بـ       

        ALACأعمال دعم السياسة لـ       

        جهود التواصل مع المنظمات اإلقليمية والمشارآة العالمية      

        ترجمة الوثائق      

        تكاليف الترجمة الفورية لالجتماعات والمكالمات الجماعية      

        حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات      

            
 TLG/IETF  2,463,846   4.5%دعم  - 8
         IANAوظائف       
        لمراجعة مسودات اإلنترنت IANAجهود       

      
  حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات

        رتباط مع المنظمات المختصةاال

            
  %13.2   7,164,604  االنتقاالت والتنسيق ألنشطة مجلس اإلدارة ودعم فريق العمل من أجل التجهيز إلى االجتماعات - 9
        ICANNدعم سفر أعضاء المجلس لحضور اجتماعات       
        ىدعم سفر أعضاء المجلس لحضور ورش العمل واالجتماعات األخر      
        تدريب أعضاء المجلس      
        البرامج الخاصة بالمجلس      
        الجهود التنفيذية لدعم أعمال وأنشطة المجلس      
        دعم فريق العمل ألعضاء المجلس      
        المكالمات الجماعية       
        حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات      

            
 GAC  3,733,409   6.9%العالقات الحكومية والدعم المخصص ألنشطة  -10

        GACدعم أعمال السكرتارية الخاصة بـ       
        GACأعمال دعم السياسة لـ       
        المشارآة في المنتديات الدولية الحكومية والشراآات مع المنظمات الحكومية      
        مية مع الحكومات المحليةجهود االتصال اإلقلي      
        حصة مخصصة للتكاليف العالية مثل اإليجار والموارد البشرية والحسابات      

            
 %0.8   451,376  محقق الشكاوى -11

      

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

        الراتب ودعم السفر والتكاليف اإلدارية لتشغيل مكتب محقق الشكاوى

  )األخير( ICANNالتابع لشرآة  )EAG(تحليل مجموعة مجال النفقات  -  7الشكل 

  18من  10صفحة 
 



 

  مبادئ حساب التكاليف  . 2
ألموالها باإلضافة  ICANNأو الفئات الوظيفية في القدرة على تقييم آيفية إنفاق  EAGفي شكل فئات  ICANNتظهر فائدة التعبير عن ميزانية ونفقات 

، ال يمكن أن ICANNذلك، وبسبب طبيعة تداخل الوظائف التي تتميز بها أنشطة وبالرغم من . إلى األولوية التي يجب أن تكون عليها النفقات في المستقبل
  . على النحو الصحيح ممكنة إال من خالل النظر إلى آافة التكاليف بشكل إجمالي ICANNتصبح عملية فهم ميزانية ونفقات 

  ؟EAGالجديدة ادخل تحليل تكاليف  gTLDآيف يمكن إدراج تكاليف مشروع مثل برنامج 

ذات فائدة عظيمة فيما يتعلق بالسماح للمساهمين ) EAG(من خالل مجموعة مجال النفقات  ICANNكن أن تصبح عملية تقديم تحليل لتكاليف ونفقات يم
وبالرغم من ذلك، فإن معظم األنشطة أو المشروعات األولية، الخاصة بشرآة . بشكل عام ICANNوغيرهم بتحقيق فهم أآبر لمدى تأثيرها على 

ICANN  تتغلغل وتؤثر بعمق في آل مجال من مجاالتEAG . فمشروعgTLD على سبيل المثال، يحتاج إلى توفير موارد آبيرة من آافة مجاالت ،
EAG تقوم . والمجاالت الوظيفيةccNSO )بتوسيع الوقت والموارد من أجل برنامج )فيما يتعلق بالتكاليف والدعم المرتبط ،gTLD وبالمثل، فقد . الجديد

والجهود المبذولة من أجل إشراك الحكومات في عمليات  GACتم توسيع الموارد المطلوبة من أجل دعم التواصل مع آافة المساهمين، بما في ذلك مع 
ICANN  في الفترة الحالية بالنسبة لبرنامجgTLD األمر ذاته على وينطبق . الجديدALAC/At-Large وSSAC/security وبذلك ال يكون . وهكذا

العامة ودعم  TLDsالجديد ببساطة في حاجة إلى تخصيص آافة التكاليف التي يتم التعبير عنها من خالل هذا التحليل لدعم  gTLDبرنامج 
عرًضا أآثر وضوًحا للمشروعات  ICANNتوفر التقارير الوظيفية التي أصبحت اآلن جزًءا من لوحة المعلومات الشهرية في تقارير . GNSOأنشطة

باختصار، تعتبر التقارير الوظيفية ذات أهمية آبرى لفهم آيفية ترتيب . األآثر حيوية وخطورة ICANNوالوظائف التي تقود مشروعات  الرئيسية
ICANN  ألولويات جهودها؛ وبالرغم من ذلك، يمكن أن يكون تحليلEAG  مفيًدا في تحقيق فهم أآبر لكيفية تأثير مصالح المساهمين على العمليات
) وبالطبع ما يلي من تقارير في المستقبل(ويعمل آال هذين التقريرين . للتأآد من اشتراك آافة المساهمين على المستوى العالمي ICANNية داخل التشغيل

  .ICANNبشكل متكامل على رسم صورة واضحة ذات معنى مفهوم لنفقات 

  آيف يتم تقدير التكاليف؟ 

لخاصة بتحليل التكاليف، متضمنة تحليل األنشطة ونسبة العائدات ونسبة حجم المعامالت أو الحرآات ونسبة تتيح ممارسة الحسابات العديد من الوسائل ا
  :هي EAGولما آان لكل طريقة مزاياها، آانت الطريقة األولية القابلة للتطبيق بالنسبة لتحليل . العلوي/التخصيص/والنشر المباشر TLDنشاط 

  ). GNSOالعام و TLDومن أمثلة ذلك نفقات عهد تنفيذ بيانات المسّجلين ودعم (بمجموعة تحليل التكاليف  تقدير التكاليف المباشرة المرتبطة .1

حيث يمكن أن ترتبط التكاليف (على أساس نسبة الجهد التقديري لكل مجموعة  EAGتخصيص الوقت والتكاليف األخرى المتبقية عبر مجاالت  .2
  ).أو الجهود بوضوح مع مجموعة مجال نفقات

فإنها تنتشر ) مثل اإليجار والحسابات والموارد البشرية(أو المجاالت الوظيفية  EAGأما بالنسبة للتكاليف العامة التي ال ترتبط بمجال اهتمام  .3
  . بشكل متناسب عبر آافة المجموعات

التكاليف بواسطة مجموعات الحسابات الطبيعية  أوًال، يتم تصنيف آافة. ICANNلفهم هذا التحليل، فمن الضروري فهم آيف يتم تصنيف التكاليف داخل 
يتم تصنيف الرواتب ومكافآت الموظفين والتكاليف األخرى المطلوبة من أجل توظيف واإلبقاء على فريق العمل في صورة تكاليف . الخاصة بكل منها

يتم تصنيف االستشارات والرسوم . االجتماع في تكاليف السفريتم تصنيف أجرة الطيران واألمتعة والوجبات واالنتقاالت الطارئة وتكاليف حدث . الموظفين
يتم تصنيف أية تكاليف متبقية مثل االتصاالت والتكاليف العقارية والتموينات . القانونية والمحاسبية ورسوم الترجمة في تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة

  . المكتبية وأجهزة وبرامج الكمبيوتر في صورة تكاليف إدارية

تتوازى بعض األقسام مثل دعم تطوير السياسة والشراآات العالمية ودعم االجتماعات . انيًا، يتم تعيين فريق العمل، ويتم توزيع التكاليف الخاصة بكل قسمث
سام األخرى مثل مسئول بينما تتوازى بعض األق. مع التقارير الوظيفية وتتوجه إلى اهتمامات ومصالح واحتياجات آافة المساهمين على المستوى العالمي

وبالنسبة لألقسام األخرى . أو مجال مصالح المساهمين التي يدعمونها بشكل أولي EAGمع مجال  gTLDومسئول اتصال مسجلي  gTLDاتصال تسجيل 
بشكل شامل وأساسي وظيفة محددة  مثل الشئون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، تعتبر في الغالب وظائف مساعدة ولذلك ال يمكن أن ترتبط

  .ICANNولكن، هذه الموارد مدّعمة ولذلك يتم تخصيص نفقاتها عبر آافة وظائف . ICANNداخل 

حيث يتم تصنيف تكاليف المشروعات آما يتم تحملها تمامًا فيمكن . وأخيرًا، يمكن تصنيف التكاليف داخل فئة وظيفية معينة من خالل تخصيصها لمشروع
مثل (الجديد  gTLDولذلك، على سبيل المثال، يتم تخصيص المستشار الذي يتم تعيينه لدراسة أحد جوانب مشروع . طها بمشروع بعينه تحديدًابسهولة رب

هدف إذا آان ال. العامة التي يتم تخصيصها لمناقشة مشروع معين ICANNومن األمثلة أيضًا تكاليف أحد اجتماعات . إلى ذلك المشروع) معايير التقييم
  . IDN، يمكن تصنيف التكاليف على أنها تكاليف متعلقة بمشروع IDNsالوحيد من عقد هذا االجتماع هو حل إحدى المشكالت الفنية التي ترتبط بـ 

االجتماع بذلك  مشروعًا معّد له، وبذلك يتم تخصيص آافة التكاليف المرتبطة بهذا ICANNيكون لكل واحد من االجتماعات السنوية الثالثة التي تعقدها 
 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع
)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،

  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد
  18من  11صفحة 

 



 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  12صفحة 
 



 

  EAGلتكاليف في تحليل آيف يتم تطبيق مبادئ حساب ا  .3
  .EAGيقدم هذا الفصل نظرة أآثر تفصيًال على مبادئ حساب التكاليف التي يتم تطبيقها على تحليل 

، 8بهدف دعم مجموعة مجال نفقات أو مجال وظيفي بالحسابات الطبيعية آما يظهر في الشكل  ICANNتبدأ عملية تقدير التكاليف المستمرة التي تتحملها 
  .9ا بواسطة الفئات الوظيفية آما يظهر في الشكل ويتم تحليله

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 2010الميزانية المقترحة للسنة المالية   الفئة
  )بالدوالر(

  23,287,000  الموظفون
  12,065,000  )متضمنًا االجتماعات(السفر 

  12,456,000  الخدمات المهنية
  6,559,000  اإلدارة

  54,367,000 اإلجمالي

  محللة حسب الحسابات الطبيعية 2010مالية ميزانية السنة ال -  8الشكل 
  

بالمليون ( 2010ميزانية السنة المالية   الفئات الوظيفية
  )دوالر

  %13.7  7.45  جديد gTLDتفويض وتنفيذ 
  IDN  1.25  2.3%تنفيذ 

IANA 9.0  4.88  وتحسين العمليات التكنولوجية%  
  SSR(  5.48  10.1%(عمليات األمان واالستقرار والمرونة 

  %5.9  3.22  وافق التعاقديالت
  اإلمدادات األساسية لالجتماع  11.0%  5.99

  %11.5  6.27  دعم الدوائر
  %9.6  5.18  دعم تطوير السياسات

  %11.7  6.38  المشارآة العالمية وزيادة المشارآة الدولية
  DNSعمليات  %2.7  1.46 تشغيل 

لجنة الترشيح ومحقق الشكاوى ودعم سفر  التحسينات اإلدارية والعمليات األخرى مثل دعم المجلس ودعم
  أعضاء المجتمع

6.77  12.5%  

  ا  %100.0  54.3إلجمالي

  محللة حسب الفئات الوظيفية 2010ميزانية السنة المالية  -  9الشكل 

  18من  13صفحة 
 



 

تتم . 2مذآورة في الفصل تم تطوير هذه الجداول باستخدام مبادئ حساب التكاليف ال. 10في الشكل  2010الخاص بالسنة المالية  EAGيتكرر تحليل 
  .مناقشة المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالطريقة المستخدمة فيما يلي

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  %  دوالر  )EAG(مجموعة مجال النفقات 
  NRO/ASO  1,276,442  2.3ودعم  RIPواألنشطة المرتبطة بـ  IPدعم تخصيص عناوين  -  1
  GNSO   18,687,532  34.4العامة ودعم  TLDدعم أنشطة  -  2
  ccNSO  9,062,481  16.7دعم رموز الدول والدعم المخصص ألنشطة  -  3
  4.0  2,197,637  سفريات لجنة الترشيح والدعم المباشر ودعم فريق العمل -  4
  RSSAC  2,650,241  4.9عمليات الخادم الجذر والدعم المخصص ألنشطة  -  5
  5.4  2,924,278  والتنسيق مع جهود أمان اإلنترنت SSACالدعم المخصص ألنشطة  -  6
  ALAC  3,735,206  6.9الدعم آبير الحجم والدعم المخصص ألنشطة  -  7
  TLG/IETF  2,463,846  4.5دعم  -  8
  13.2  7,164,604  االنتقاالت والتنسيق ألنشطة مجلس اإلدارة ودعم فريق العمل من أجل التجهيز إلى االجتماعات -  9

  GAC  3,733,409  6.9طة العالقات الحكومية والدعم المخصص ألنش -  10
  0.8  451,376  المحقق -  11

  100.0  54,347,052 اإلجمالي

  )EAG(محللة حسب فئات مجال النفقات  2010ميزانية السنة المالية  – 10الشكل 
  

  18من  14صفحة 
 



 

  EAGتخصيص العمالة حسب 

استخراًجا  11يعتبر الشكل . لكل فئة ICANNل لدى يتم حساب تكاليف العمالة من خالل تقدير مقدار الوقت الذي يقدمه آل فرد من أعضاء فريق العم
  .إلى تقرير وظيفي ICANNلمخطط تخصيص العمالة يعرض آيف أن الوقت الخاص بأربعة من األعضاء الممثلين التابعين لفريق عمل 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  المدير أ   التخصيص الوظيفي
(%)  

عضو فريق 
ب  IANAعمل 

(%)  

عضو فريق عمل دعم 
  (%)المسّجلين ج 

عضو فريق 
مل السياسة د ع

(%)  

عضو فريق 
  GPعمل 

(%)  
1 – gTLD 5  20  10  5  10  الجديد  
2 – IDN  5  0  0  10  10  
3 – IANA  5  90  0  0  10  
  5  5  0  5  10  األمان – 4
  1  0  5  0  5  التوافق التعاقدي – 5
  5  0  0  0  0  االجتماعات – 6
  20  5  75  0  5  الدعم االنتخابي – 7
  5  50  5  0  20  تطوير السياسة – 8
المشارآة في مجلس  – 9

  اإلدارة
10  0  0  0  35  

    0  0  0  0  دعم السفر – 10
    0  0  0  0  المحقق -  11
    5  5  0  15  دعم مجلس اإلدارة – 12
  2  0  0  0  0  لجنة الترشيح – 13
    DNS  0  0  0  0عمليات تشغيل  – 14
  2  5  0  0  0  تحسينات اإلدارة – 15
  الزائد    0  0  0  15 – 16

  100  100  100  100  100  صصةإجمالي الحصة المخ

  تكاليف العمالة حسب الفئة الوظيفية -  11الشكل 

  18من  15صفحة 
 



 

من  ICANNاستخراجًا لمخطط تخصيص العمالة يعرض آيف أن الوقت الخاص بأربعة من األعضاء التابعين لفريق عمل  12وبالمثل، يعتبر الشكل 
ن مدير يرجع إليه من أجل الدعم خالل آافة الوظائف ومجموعات تحليل أحد أعضاء فريق العمل عبارة ع). EAG(خالل مجموعات مجال النفقات 

، والذي IANAومثال آخر هو أحد أعضاء فريق عمل . يقوم هذا المدير التنفيذي بصرف المزيد من الوقت في األنشطة التابعة للمجلس. التكاليف تقريبًا
فعضو فريق العمل هذا يقضي حوالي . الجديد وقضايا األمان gTLDإلى برنامج  ، إال أنه يصرف بعض الوقتIANAيقضي معظم وقته في إنهاء وظائف 

  .في مجموعة من أنشطة الموارد% 10و DNSفي شئون % 30و IETFمن وقته في شئون % 50

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  المدير   EAGsتحليل التكاليف بالنسبة لـ 
(%)  

عضو فريق 
 IANAعمل 

(%)  

عضو فريق عمل 
  (%)دعم المسّجلين 

عضو فريق 
سياسة عمل ال

(%)  

عضو فريق 
 GPعمل 

(%)  
 IPدعم تخصيص عناوين  -  1

ودعم  RIPواألنشطة المرتبطة بـ 
NRO/ASO  

5  10  0  5  15  

العامة ودعم  TLDدعم أنشطة  -  2
GNSO   35  10  90  35  15  

دعم رموز الدول والدعم  -  3
  ccNSO  10  20  0  25  20المخصص ألنشطة 

سفريات لجنة الترشيح والدعم  -  4
    0  0  0  0  ر ودعم فريق العملالمباش

عمليات الخادم الجذر والدعم  -  5
    RSSAC  0  0  0  0المخصص ألنشطة 

الدعم المخصص ألنشطة  -  6
SSAC  والتنسيق مع جهود أمان
  اإلنترنت

5  5  0  5  8  

الدعم آبير الحجم والدعم  -  7
  ALAC  5  0  0  10  7المخصص ألنشطة 

  TLG/IETF  0  50  0  0  5دعم  -  8
تقاالت والتنسيق ألنشطة االن -  9

مجلس اإلدارة ودعم فريق العمل من 
  أجل التجهيز إلى االجتماعات

15  5  10  10  15  

العالقات الحكومية والدعم  -  10
  GAC  25  0  0  10  15المخصص ألنشطة 

    0  0  0  0  المحقق -  11
  إجمالي الحصة المخصصة  100  100  100  100  100

  )EAG(وعة مجال النفقات تكاليف العمالة حسب مجم - 12 الشكل

  18من  16صفحة 
 



 

  EAGتخصيص السفر حسب 

مليون دوالر تقريبًا إلى  3، يتم مباشرة تخصيص مبلغ يصل إلى 2010مليون دوالر في ميزانية السنة المالية  11.5من بين تكاليف السفر التي تبلغ قيمتها 
والموازنة المتبقية بعد ذلك . للمجلس والسفر المّدعم ألعضاء المجتمع وتشتمل تلك على برنامج الزمالة والسفر المدّعم. EAGمجموعة متنوعة من فئات 

بعينها من المفترض أن يحصل على حصص تكاليف  EAGيقول منطق الدعم أن فريق العمل الذي يعمل في فئة . هي تخصيص حصة المشترك في السفر
فعلى سبيل المثال، تم تخصيص . ص بعض التكاليف باستخدام طرق أخرىباإلضافة إلى ذلك، تم تخصي. سفر مشابهة لما يحصلون عليه آتكاليف عمالة

مساحة اجتماعات  ASOوبذلك، تستخدم . EAGتكاليف دعم االجتماعات األساسية على أساس مساحة االجتماع التقديرية المخصصة لكل مجموعة من 
  .تها بشكل فعالإلى مساحة أآبر للقيام بوظيف ALACو GNSOو ccNSOصغيرة جدًا، في حين تحتاج 

  EAGتخصيص الخدمات المهنية حسب 

مليون  5.7، يتم مباشرًة تخصيص مبلغ يصل إلى 2010مليون دوالر في ميزانية السنة المالية  11.9من بين تكاليف الخدمات المهنية التي تبلغ قيمتها 
العام ودعم  TLDليف التي يتم تخصيصها بشكل مباشر بدعم ترتبط الغالبية العظمى من التكا. EAGدوالر تقريبًا إلى مجموعة متنوعة من فئات 

GNSO ومعظم ذلك يقوده إآمال خطة تنفيذ برنامج gTLD دوالر من الخدمات المهنية إلى مجموعة  610,000تم تخصيص حوالي . الجديد
ccNSO .مواد تدريب /وقد اشتملت تلك التكاليف المقّدرة على تطوير منهجccTLD تحريرية والفورية واختبارات التسمية والدعم ومواد الترجمة ال

تشتمل موازنة التكاليف التقديرية الخاصة بالخدمات المهنية على حصص من المبالغ المتبقية بعد . IDNوتنفيذ بروتوآول  IDNاللغوي واالختبار التقني لـ 
  ).من أحد المستشارين SSRلغرض معين مثل فواتير أعمال التكاليف المباشرة هي التكاليف التي تم تعريفها وتخصيصها (التكاليف المباشرة 

  .تتبع عمليات التخصيص هذه بشكل مبدئي نسب التخصيص التي يتم تأسيسها بواسطة مراجعة حصص وتخصيصات العمالة

  EAGتخصيص التكاليف اإلدارية حسب 

دوالر  600,000، يتم مباشرًة تخصيص مبلغ يصل إلى 2010ة المالية مليون دوالر في ميزانية السن 6.3من بين التكاليف اإلدارية التي تبلغ قيمتها 
تتبع عمليات التخصيص . تشتمل موازنة التكاليف اإلدارية التقديرية على حصص من المبالغ المتبقية بعد التكاليف المباشرة. EAGتقريبًا إلى إحدى فئات 

   .ة حصص وتخصيصات العمالةهذه بشكل مبدئي نسب التخصيص التي يتم تأسيسها بواسطة مراجع

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  17صفحة 
 



 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة . تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع

)ICANN ( أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في للتحقق من دقة الترجمة، غيرICANN آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية ،
  .من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

  18من  18صفحة 
 

  طلب مالحظات وتعليقات المجتمع  . 4

التقليدية باستخدام  ICANNإلى جانب التقارير الوظيفية وتقارير  ICANNهو عبارة عن طريقة أخرى لعرض الشئون المالية في  EAGإن تقرير 
مسئولة عن  ICANNحيث تعتبر . ICANNالمتداخلة ألعمال ومهمة ال يتمكن تمثيل فردي وحده من اإلحاطة بالطبيعة األساسية . الرموز المحاسبية

مع بعضها  ICANNتنسيق معرفات اإلنترنت الفريدة على المستوى العالمي، والذي ال يمكن أن يتحقق إال عندما تعمل أرآان الهيكل التنظيمي داخل 
  .ICANNافعة لفهم آلية عمليات التشغيل المالية داخل هذا طريقة أخرى ن EAGوال زال يجب أن يقدم تحليل . البعض وعلى أساس عالمي

، للمساهمة في التأآد من آفاءة هذا التقرير في االستجابة لمطالب واحتياجات EAGوقد تمت دعوة المجتمع لتقديم مالحظاته وتعليقاته على تنسيق تقرير 
وقد تم إتاحة فترة مفتوحة . ICANNدة فيما يتعلق بتحديد أولويات النفقات داخل وبشكل عام، يمكن استخدام هذا النوع من التقارير لتقديم المساع. المجتمع

. وسيظل مفتوحًا إلى ما بعد اجتماع سيدني هنالتقديم المالحظات والتعليقات على تقرير مجموعة مجال النفقات والذي يمكن الوصول إليه على اإلنترنت 
والتي  2010ورشة العمل العامة للموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية باإلضافة إلى ذلك، يمكن توجيه أي استفسارات تتعلق بهذا النوع من التقارير أثناء 

  .في سيدني ICANNل اجتماع ستنعقد خال

  ]نسخة المحتوى الرئيسية[
  

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200906.html#eag-feedback
http://syd.icann.org/node/3809

