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  مقدمة  . 1
 2010باعتبار الميزانية وخطة التشغيل النهائية للسنة المالية  ICANN، سيقوم مجلس 2009بسيدني في يونيو  ICANNخالل اجتماع 

ائية وخطة العمل النهائية للسنة المالية وقد تم إرسال إطار العمل للميزانية النه. 2010يونيو  30والتي تغطي فترة السنة المالية التي تنتهي في 
باجتماع  ICANNوتمت مناقشة إطار العمل مع أعضاء مجتمع . لطلب اقتراحات المجتمع 2009في منتصف فبراير من العام  2010

دوائر  من خالل منتدى تعليق عام عبر اإلنترنت ومن خالل الجلسات االستشارية مع 2009مكسيكو سيتي خالل شهر مارس من العام 
ICANN وتمت تنقية خطة المشروع استنادًا إلى االقتراحات عبر عدد من األعضاء اإلضافيين ممن يعلمون على تحسين . االنتخابية

إطار العمل بما يتضمن  2010ويشمل مشروع الميزانية وخطة التشغيل النهائية للسنة المالية . 2010تقديرات ووضوح الخطة للسنة المالية 
  :شغيل وميزانيات مصادر الدخل والنفقات، آما يشملنشاطات الت

  وصف عملية وضع الميزانية والتخطيط لعمليات التشغيل بما في ذلك الطلب الضروري لتضمين المجتمع بهذه العملية •
  لتحقيقها ICANNإلقاء الضوء على خطة التشغيل السنوية، والتي تصف النتائج الرئيسية التي حددتها  •
   2010يونيو  30ة المقترحة متضمنة توقعات اإليرادات وخطط النفقات العامة للسنة المالية المنتهية في الميزانية السنوي •

تتبع إطار العمل بصفة عامة، فإن هذا المشروع يدمج التغييرات  2010على الرغم من أن مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 
باإلضافة إلى أن ميزانية . العمل آما يعمل على تنقية تقديرات الميزانية ونشاطات خطة التشغيلالمقترحة من اقتراحات المجتمع حول إطار 

ICANN تحليالت إضافية لميزانية /تشمل وجهات نظرICANN )مع توفير وجهة نظر متعددة السنوات للحاالت المالية لـ ) انظر الملحق ج
ICANN )انظر الملحق د .(  

يومًا من السنة  45هذا يتم إرساله قبل  2010، فإن مشروع الميزانية وخطة التشغيل النهائية للسنة المالية ICANNوبما يتوافق مع لوائح 
مع التشجيع على إقامة دورة أخرى من االقتراحات العامة عبر اإلنترنت وعقد الجلسات االستشارية . 2009مايو  17المالية، أي في تاريخ 

والمناقشات مع مجلس إدارة  ICANNد فترة التعليق واالقتراحات واإلدخاالت من مجتمع وبع. مع المجموعات أصحاب المصلحة
ICANN يتوقع تبني الميزانية من خالل مجلس ،ICANN  2009خالل اجتماع سيدني في يونيو .  
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  الملخص التنفيذي   .2
، فضًال ICANNالعمل المخططة واألهداف لشرآة  المعتمدة وتحدد أولويات اإلستراتيجيةمن الخطة  ICANNتنشأ ميزانية وخطة تشغيل 

وفي أعلى مستويات اإليجاز، تكون األنشطة التنظيمية المقترحة للسنة المالية والموارد الالزمة . عن الموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف
  : للقيام بها آاآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دوالر 000( 2010لية مشروع األنشطة التنظيمية للسنة الما -  1الشكل 

وجود منظمة  2010اآلن من عامها العاشر منذ انطالقها، ويعكس مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية  ICANNانتهت شرآة 
 على ICANNوقد اآتملت العديد من عناصر الدعم التنظيمي التي تمثل شرآة . متنامية تعمل لتبلغ مرحلة النضج في آثير من المجاالت

بشكل آبير في  ICANNولذلك فمن المتوقع تباطؤ مستوى نمو نفقات . مستوى يمكنهم فيه تقديم الدعم الكافي للمعيار الحالي لعمل الجمعية
وال تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من ). 2009٪ في السنة المالية 30.1٪ بالمقارنة مع 4.9(هذه الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية 

  .ثمار، بما في ذلك االمتثال لشروط العقد والتكنولوجيا، ومنطقتين أخرتين لتغطية الشراآة العالميةاالست
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  : على ICANNوفي هذا العام تعمل . ICANNهي أهم السنوات في تاريخ  2009من الواضح أن السنة المالية 

األدلة المساعدة لمقدمي الطلبات والتي  من خالل العديد من مشاريع) نطاقات المستوى األعلى الجديدة( gTLDوضع خطط  •
  امتدت إليها يد التعديل والتحسين نتيجة لتعليقات المجتمع

واقعية من خالل اثنين من مشاريع خطة التنفيذ والتي امتدت إليها يد التعديل والتحسين نتيجة  IDN ccTLDوضع خطط  •
  تعليقات المجتمع

  لباب؛، وقد ولجت بقوة هذا اGNSOوضع خطة إلصالحات  •
  ؛ وDNSSECتحقيق أو على وشك االستعداد لتحقيق القدرة التشغيلية لـ  •
االستمرار في تحسين المساءلة والشفافية من خالل تحسين مبادرة الثقة المؤسسية وتقديم التقارير المالية والرد على تحليل  •

  .التعليقات العامة، والكثير من ذلك
. ة التحديات بشكل خاص، وأن هناك اضطرابًا وتراجعًا واضحًا في اقتصاديات العالم من حولناهي سن 2009ومن الواضح أن السنة المالية 

في ظل  ICANNومن المرجح أن تدير شرآة . بحذر ألية نفقات يمكن إرجاؤها ICANNمما فرض الوضع االقتصادي الحالي اعتبار 
وصحيح أيضًا أن ردود األفعال واسعة النطاق بشأن برنامج . واضحةمن خالل بعض ضوابط النفقات ال 2010إدارة ميزانية السنة المالية 

gTLD وهذا من شأنه تأجيل . الجديد ستؤدي إلى إنشاء إصدار ثالث من دليل اإلرشاد، وتحول عام في التوقيت لبدء هذا البرنامج الجديد
  . 2010بعض النفقات إلى خطة السنة المالية 

ومجلس إدارتها في الترحيب بتعليقات المجتمع فيما  ICANNالتشغيل النهائية، يستمر طاقم أعضاء وحتى الموافقة على الميزانية وخطة 
  :بعض المجاالت المحددة التي يمكن أن تستفيد من النظر فيها هي. ممكنة التبسيط أو التقليل أو التأجيل ICANNيتعلق بنشاطات 

اتخاذ  ICANNوب العمل مع مرور الزمن؟ هل يتعين على وتنوعه وأسل ICANNهل يقاس نطاق االجتماعات بحجم مجتمع  •
أو غير مباشر من ِقبل  ICANNمباشرًا من خالل  - لتقليل أو إعادة توجيه النفقات الكبيرة  2010إجراءات خالل السنة المالية 

  في ثالثة اجتماعات في مختلف أنحاء العالم؟  - المشارآين 
التعاقد أو االستعانة بمصادر (الجديد، فما هي أفضل طريقة للطاقم  gTLDدعمها لتطبيق برنامج  ICANNبينما تواصل  •

  وما هي المواقع الجغرافية المناسبة لهذا الجهد؟) خارجية
  آيف سيحدد المجتمع أولويات العمل ذلك أن تكاليف دعم النشاطات اإلضافية لن تستمر في النمو بسرعة آبيرة؟ •
كل أفضل وقياس فعالية األنشطة مثل التوعية وتطوير السياسات، وذلك إلمكانية إعداد تقارير بش ICANNآيف يمكن لشرآة  •

  تحسين هذه المجاالت بشكل جيد؟/ضبط
  ما هي األفكار األخرى التي تنتويها الجمعية لخفض التكاليف أو لتحديد األولويات بما يتفق مع أهداف الخطة اإلستراتيجية؟  •

النقص عن : مالحظة). 2009عن ميزانية السنة المالية % 6بزيادة (مليون دوالر  64.3بنحو  2010يقدر دخل الميزانية للسنة المالية 
مليون  3.3ويعزى التقليل المقدر بـ . مليون دوالر بإطار العمال المرسل قبل اجتماع مكسيكو سيتي 67.6التقدير األولي للدخل المقدر بـ 

ض المخطط لرسوم أمين السجل وذلك لتسريع القبول العالمي التفاقية اعتماد المسجل دوالر إلى حجم التعامالت المعدل والمقدر والتخفي
في حين استمرت ). 2009عن ميزانية السنة المالية % 4.9بزيادة (مليون دوالر  54.4وتقدر نفقات التشغيل بنحو ). يتوقع القبول في مايو(

إطار العمل والذي تم إرساله قبل اجتماع مكسيكو سيتي على الرغم من، مع ميزانية نفقات التشغيل اإلجمالية عند المستويات الموضحة ب
سيتم ذآر بعض . (االستجابة القتراحات الجمهور، أنه تمت إضافة تمويل لدعم السفر مع تأجيل ما يكافئ البرامج األخرى بشكل طفيف

رة ستتكافأ جزئيًا عبر تقليل الميزانية المحتملة وتقليل والخفض من ميزانية الدخل المقر). التفاصيل حول تمويل السفر في مستند منفصل
  ).االحتياطي(اإلسهامات المتوقعة للمدخرات 

للعام الجديد ) TLD(وتشمل هذه الميزانية تكاليف التعاقد وغيرها من النفقات الضرورية التي تؤهلها لبدء برنامج نطاق المستوى األعلى 
 gTLDوسوف يشتمل برنامج . ن ليس إلى الموارد الالزمة للتنفيذ الفعلي لتطبيق برامج المعالجة، ولك)cc IDN(لرمز البلد  IDNوبرنامج 

  .قرب موعد بدء البرنامج) حيث تكافؤ التكلفة والعوائد(الجديد على برنامج منفصل للميزانية 
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  عملية التخطيط  . 3
آما توضح ميزانية وخطة . على مدى ثالث سنوات من التخطيطأولويات المنظمة وإنجازاتها  ICANNتوضح الخطة االستراتيجية لشرآة 

  . آيفية تنفيذ المنظمة لالستراتيجية ICANNتشغيل 

وخالل األشهر الستة . بمجرد االنتهاء من الخطة االستراتيجية 2010للسنة المالية  ICANNوتبدأ دورة مشروع ميزانية وخطة تشغيل 
وبعد مراجعة هذه الخطة والموافقة عليها، تقضى الستة . ط المجتمع على الخطة االستراتيجيةاألولى من آل سنة مالية، ترآز جهود تخطي

ويوضح الشكل التالي توقيت التخطيط االستراتيجي وأنشطة تخطيط . أشهر التالية من السنة المالية في تطوير خطة التشغيل والميزانية
  : ICANNالتشغيل بشرآة 

  

  

  
  ) يونيو -يناير (تخطيط التشغيل     ) يناير -و يولي(التخطيط االستراتيجي 

  

  

  
. في اتجاه إيجاد فرص عمل للمجتمع لتقديم مساهمات في أقرب وقت ممكن 2010يستمر توقيت تطوير الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 

  : وهذا ما يتبين في الشكل التالي
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  الخطة االستراتيجية   3.1
  :، األولويات التالية2012يونيو  - 2009والموافق عليها في يوليو  ICANNلـ  الخطة االستراتيجيةتحدد 

  جديدة gTLDو IDNsتنفيذ   . .1

  بكة اإلنترنتتعزيز األمن واالستقرار والمرونة في توزيع وتخصيص المحددات الفريدة لش  . 2

  IPv6وتوفير القيادة لتبني  IPv4مراقبة انتهاء حيز عنوان   . 3

  gTLDتحسين الثقة في سوق   . 4

  االجتهاد لتحقيق التميز في عمليات التشغيل األساسية  . 5

  تعزيز عمليات لتطوير السياسة  . 6

  يدة والحاجات المتغيرةإلدارة الطلبات المتزا ICANNتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في   . 7

  ICANNعولمة عمليات تشغيل   . 8

  ضمان االستقرار والمساءلة والمسؤولية المالية  . 9

  2010الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية    3.2
وفي ذلك . لتاليةأنشطة التخطيط تجاه إعداد الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية ا ICANNخالل النصف الثاني من السنة المالية، توجه 

  .2010الوقت، يتم توضيح األولويات المحددة بالخطة االستراتيجية في شكل أنشطة رئيسية ضمن ميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 

  

  

  

  

  

. سالمة المالية للخطةهذا العام للسماح بمشارآة المجتمع وضمان ال 2010تكمن األهداف الرئيسية لعملية ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 
مؤثر متعدد  gTLDتجري تحليل  ICANNالجديدة مع شرآة  gTLD، من خالل بحث يحلل تكاليف 2008وبدأت هذه العملية في أآتوبر 

  . 2009فبراير  3في  2012- 2009وتمت الموافقة على الخطة االستراتيجية . السنوات

، والذي من المقرر أن ينشر خالل 2010إطار ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية خاضت اللجنة المالية لمجلس اإلدارة مناقشة وتشكيل 
فترة تشاور ممتدة خاصة  ICANNآما تشارك . مارس 6-1في جلسته العلنية في مدينة مكسيكو في  34الدولي رقم  ICANNاجتماع 

  .2010ل نشر مشروع ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية وتستمر المشاورات من خال. بالجمعية قبل أو أثناء أو بعد اجتماع مكسيكو سيتي

). يوم قبل انتهاء السنة المالية 45بمعنى (مايو  17آل عام بموجب اللوائح بنشر مشروع الميزانية وخطة التشغيل بحلول  ICANNوتطالب 
مع فتح فترة أخرى  ICANNنتخابية التابعة لـ ، سيتم التشاور بشأن الدوائر اال2010وبعد نشر مشروع ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 

وبعد إجراء التعديالت الممكنة وفقًا لردود األفعال واستشارات الدوائر االنتخابية وتوصيات اللجنة المالية بمجلس اإلدارة، يتم . للتعليق العام
  . ماع المجلس الدوري والمقرر في يونيوإلى مجلس اإلدارة في اجت 2010رفع الميزانية وخطة التشغيل النهائية للسنة المالية 

  2010اعتماد ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 
  . 2009بسيدني المقرر في يونيو  ICANNفي اجتماع  2010وسيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 

  تعليقات الجمعية / مدخالت 
سيع نطاق النهج الذي يسمح بمزيد من الوقت للمشاورات على مستوى المجتمع وتوفير مدخالت هذا العام في تو ICANNتستمر شرآة 

، بدأت العملية بنشر إطار الميزانية وخطة التشغيل للسنة 2009وفي منتصف فبراير . 2010إضافية على ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 
هذا اإلطار المبكر أآثر تفصيًال، للسماح بتعليقات أآثر تفصيًال وبدء مناقشات المجتمع  وبالمقارنة مع العام الماضي، جاء نشر. 2010المالية 

  .بمكسيكو سيتي ICANNخالل اجتماع 

اإلطار المقترح 
للميزانية وخطة 

التشغيل للسنة 
  2010المالية 

  

مشروع 
الميزانية وخطة 

التشغيل للسنة 
  2010المالية

الميزانية وخطة 
التشغيل المعلنة 

للسنة المالية 
2010  

  

 ICANNخطة 
جية االستراتي

2009-2012  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09feb09-en.htm
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حول الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية  2009جلسة مشاورات وفترة تعليقات عامة في الفترة بين فبراير وأول مايو من العام  12تم عقد 
ن اجتماعات شخصية ومؤتمرات صوتية ومنتدى تعليق عبر اإلنترنت بصحبة مجموعات من أصحاب المصلحة المتعددين بما يتضم 2010

  . 2010مع مراعاة إدخاالت المجتمع بمشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية . والدوائر االنتخابية واألفراد

وتحليل هذه التعليقات  سياسة دعم السفرتعليق عام حول  11و 2010إطار العمل للسنة المالية تعليق عام حول  18تم توفير ملخص بـ 
  .ICANNالتابعة لـ  المنطقة الخاصة بالتعليقات العامةوالردود عليها داخل 

  :بالطرق التالية 2010تحث الجمعية على مزيد من التعليقات حول مشروع ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 

  . بشأن االقتراحات حول الميزانية وخطة التشغيل ICANNالتعليقات العامة الخاصة بـ انشر تعليقًا على صفحة  •
  ).اتصل على المدير المالي، آيفين ويلسون( ICANNاطلب من رئيس دائرتك االنتخابية تحديد جلسة استشارية مع موظفي  •
  )2009يونيو (في سيدني  ICANNالتعليقات بجلسة عامة باجتماع  •

 ICANNالوة على ذلك، يطلب فريق الميزانية والتخطيط رسميًا من المجتمع إبداء تعليقاته عن طريق طلب اجتماعات مع مجموعات وع
  .االنتخابية ودعم المنظمات واللجان االستشارية قبل اجتماع سيدني من خالل المحادثات الجماعية أو الشخصية خالل اجتماع سيدني

http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2010
http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2010
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/
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   2010السنة المالية خطة تشغيل   . 4
مع بعض الزيادات مما يكافئ دعم السفر عبر  2010عامة إطار العمل للسنة المالية  2010تتبع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 

على  2010تشغيل السنة المالية تنطوي خطة العمل المطلوبة في ميزانية وخطة . التقليالت الخفيفة في بعض المجاالت الوظيفية األخرى
  .والمبادرات األمنية المتزايدة IDN ccTLDالجديدة والتتبع السريع لـ  gTLDتحديات هامة مع بدء مشروع 

  :والموارد المطلوبة تجدها موجزة في الجدول التالي 2010األنشطة التنظيمية الواجب تنفيذها في السنة المالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دوالر 000( 2010األنشطة التنظيمية للسنة المالية  -  2الشكل 

والذي تم نشره ألخذ اقتراحات المجتمع في  2010في حين تستمر خطة التشغيل اإلجمالية عن المستويات الموضحة بإطار العمل لعام 
لى اقتراحات المجتمع وإضافة مزيد معظم مالحظاتها في الردود ع. منتصف فبراير قبل اجتماع مكسيكو سيتي، توجد بعض عمليات الضبط
  . من تمويل دعم السفر مع تأجيل ما يكافئ البرامج األخرى بشكل طفيف

  .يتاح مزيد من التفصيل بما فيها المنجزات الرئيسية لكل نشاط في الملحق أ. يرد أدناه وصف موجز لهذه األنشطة التنظيمية
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  جديد gTLDتفويض وتنفيذ   4.1
ويحتمل أن يزيد ). األخرى IDNs(الجديدة يعد أحد أهم التغييرين التي أدخلت على مساحة االسم  gTLDsالنطاقات  إن تنفيذ عملية تطبيق

لمستخدمي  TLDsبشكل آبير من المنافسة وحرية اختيار المستهلكين مع عرض إمكانيات ابتكار وخلق وتطبيق  gTLDsتعويض 
جديدة مفوضة للعمل في الجذور  gTLDsالهدف الرئيسي لهذه األولوية هو الحصول على ، فإن اإلستراتيجيةوآما جاء في الخطة . اإلنترنت

  . ، مع عمليات دعم ليكونوا جزءًا ال يتجزأ من العمليات الموحدة2010خالل السنة المالية 

، بانخفاض 2009ي السنة المالية مليون دوالر ف 8.67مقابل (مليون دوالر  7.6نحو  2010الجديدة بميزانية السنة المالية  gTLDتبلغ نسبة 
الجديدة  gTLDويشمل الموظفين والخدمات المهنية والنفقات الفنية الالزمة الستكمال تكاليف تطوير تنفيذ توصيات سياسات ) %12.3قدره 

ويتم تقديم ). التطبيقعلى سبيل المثال تعيين متقدم لمهمة عملية (جديدة  gTLDإضافة إلى تلك التكاليف الالزمة إلعداد معالجة تطبيق 
مثل الطاقم واالستشاريين لتطبيقات (جديدة منفصلة في وقت الحق قبل إطالق يتناول التكاليف اإلضافية إلى تطبيقات عملية  gTLDميزانية 
  .الجديدة المنفصلة إلى جانب العائدات من رسوم التقييم في القسم السابع gTLDيرد تفصيل لميزانية ). المعالجة

ألن المشروع، الذي تم تأجيله  2009عن السنة المالية  2010الجديد في السنة المالية  gTLDوقع أن تنخفض نفقات تطوير برنامج من المت
عن مستويات ميزانية السنة المالية  2009المتوقعة للسنة المالية  gTLDوتقل نفقات . آما وضح سابقًا بهذا المستند، قد أوشك على االنتهاء

وال يزال هناك حاجة للعديد من هذه الموارد غير المنفقة في السنة . الجديد gTLDآبير بسبب التأخير في خطط برنامج إلى حد  2009
  .الستكمال تنفيذ هذا البرنامج مع تكاليف الدراسات واإلعدادات اإلضافية لمشروع دليل الطالب اإلضافي 2010المالية 

  IDNتنفيذ   4.2
في إطار عملية المسار السريع ال يزال من أولويات شرآة  IDN ccTLDsمستوى وآذلك إطالق على أعلى  IDN TLDsإن إدخال 
ICANNوسوف تستكمل خطة تنفيذ المسار السريع . ، بهدف تلبية الحاجة العالمية ألسماء النطاقات في الكتابات ولغات العالمIDN 
ccTLD  وفقًا لتوصيات مجموعة عملIDNCى تفويض منطقة جذور ، وعند تنفيذها، سيؤدي إلccTLDs . وتبلغ نسبة تنفيذIDN 

، بانخفاض قدره 2009مليون دوالر في السنة المالية  1.38مقابل (مليون دوالر  1.26الميزانية المقترحة نحو  2010لميزانية السنة المالية 
ستكون بعض . بسبب اآتمال تنفيذ البرنامج 2010 الجديد، فإنه يتوقع أن تنخفض هذه التكاليف في السنة المالية gTLDومع برنامج ). 8.6%

  .2010قيد الحساب، ويتم إرجاؤها إلى السنة المالية  2009نفقات السنة المالية 

4.3  IANA  وتحسين العمليات التكنولوجية  
 ICANNتحاول منظمة و. الجديدة ccIDNsو gTLDsإلى النمو الستيعاب عملية التطوير والتنفيذ المرتبطة بالنطاقات  IANAيحتاج قسم 

 TLDs، احتساب عدد DNSSEC: الداخلية التكييف لتحديد توقعات االحتياجات التشغيلية اإلضافية المصاحبة للخدمات الجديدة بما في ذلك
وقد تم تحويل عمليات وبرامج تشغيل الحاسوب في أحد األوقات إلى . وغيرها من الخدمات المباشرة مثل مستودع االئتمان المؤقت

ويتم اآلن مرآزة عمليات التشغيل هذه باالستعانة باألشخاص اإلضافيين ). وفي مكان آخر IANAفي ( ICANNلالمرآزية من خالل ا
وتقدر . والكمبيوتر المتوفر بدرجة مرتفعة وعمليات تشغيل الشبكة DNSوالموارد المستثمرة في سبيل المعرفة فيما يخص عمليات تشغيل 

مقابل (مليون دوالر  5.04وتحسين العمليات التكنولوجية بنحو  IANAلعمليات التشغيل الخاصة بـ  2010نة المالية الميزانية المقترحة للس
، معظمها مخصص للمستخدمين والخبراء في سبيل تطوير تطبيقات البرامج المطلوبة %)16.9بزيادة قدرها  2009مليون دوالر لعام  4.31

  .الجديدة gTLDو IDNأثير برامج إلى جانب تحسين العمليات الستباق ت

  أمان واستقرار ومرونة عمليات التشغيل  .4.4
والمعرفات الفريدة األخرى في تغيير البيئة العالمية جزءًا أساسيًا في مهمة  DNSُيعد الجزء الخاص بضمان أمان واستقرار ومرونة 

ICANN . فهو يتطلب منICANN  عبر اإلنترنت لتحسين وحماية أمان واستقرار اإلنترنت العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة اآلخرين
وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالي . DNSSECفي الجذر وتوقيع  TLDو IDNخاصة مع مراعاة النمو المتوقع وفقًا للعدد المتزايد لـ 

وتشمل األموال المخصصة ألنظمة الدعم %) 16.4بزيادة قدرها  2009مليون دوالر للعام  4.94مقابل (مليون دوالر  5.76بنحو  2010
  . المهنية إلى جانب بعض المبادرات األخرى DNSSECالتقني وخدمات 

  التوافق التعاقدي  4.5
المحسنة  Whoisويشمل هذا نظام آتابة تقارير عن مشكالت بيانات . 2009خالل العام المالي  ICANNنمت نشاطات التوافق التعاقدي لـ 

اشنطن العاصمة وإضافة مدير جديد في لوس أنجلوس إلى جانب توفير مستويات متزايدة من نشاطات التعزيز وإضافة موظفين إلى و
 2010وتقدر الميزانية المقترحة خالل العام المالي . 2010في استثمار وتنمية هذه الوظيفة خالل العام المالي  ICANNوستستمر . والتدقيق

ويشمل هذا األموال %). 28.4بزيادة قدرها  2009مليون دوالر خالل العام  2.46مقابل (ر مليون دوال 3.16للتوافق التعاقدي بنحو 
  .Whoisإلى جانب أموال لدراسات دقة بيانات  WHOISالخاصة بالمستخدمين الجدد مثل المدققين و مدير توافق 
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  اإلمدادات األساسية لالجتماع  4.6
إلى جانب أن أي تغيير من شأنه  2010بسيط على طريقة االجتماعات الحالية من العام  حدوث تغيير 2010افترضت ميزانية السنة المالية 

مليون  5.2فيما يخص اإلمدادات األساسية لالجتماع بنحو  2010وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية . 2011التأثير على ميزانية عام 
بما يشمل آافة األعضاء والتكاليف األخرى المطلوبة المقر %) 1.2قدرها  بزيادة 2001مليون دوالر خالل العام  5.13مقابل (دوالر 

  . الثلث سنوية واالجتماعات األخرى ICANNواإلعداد الجتماعات 

  دعم الدوائر  4.7
الم من عدد المسجلين والسجالت حول الع gTLDو IDNالناشئة أساسًا من إضافة  ICANNسيزيد مقدار التغييرات الرامية لتكوين مجتمع 

ويعمل طاقم الموظفين على إنشاء إجراءات وعمليات تشغيل . ICANNإلى جانب استمرار الدعم المتزايد لهذه الدوائر لتكون أولوية لـ 
وتقدر . لتكون الدوائر االنتخابية أآثر شفافية إلى جانب المسؤولية وإمكانية الوصول لزيادة المشارآة العالمية وللتعرف على نشاطات الدوائر

%). 3.2بزيادة قدرها  2009مليون دوالر للعام  5.86مقابل (مليون دوالر  6.04لدعم الدوائر بنحو  2010لميزانية المقترحة للسنة المالية ا
آما في ( 2010وتشمل ميزانية السنة المالية . وتشمل الزيادة المستخدمين الجدد لدعم السجالت والمسجلين لتخدم مناطق مثل شرق آسيا

 SOو ACمقادير مستودع بيانات المسجلين وتقديرات لسياسة تقييم خدمات السجل ودعم سكرتارية مجلسي ) 2009السنة المالية ميزانية 
وشرآات التسجيل المعتمدة من ِقبل  gTLDوالتي تؤثر مباشرة على سجالت  GNSOوالمشارآة النشطة في نشاطات عملية تطوير سياسة 

ICANN.  

  دعم تطوير السياسات  4.8
في االستثمار في العمليات لضمان تطوير السياسات بشكل عادل وفعال وسريع ما أمكن ذلك لتلبية احتياجات النمو  ICANNاستمرت 

آما توجد زيادة ملحوظة في حجم السياسة ومستوى العمل المخصص إلدارة السياسة خالل العام المالي المنصرم ويتوقع . والمجتمع المتنوع
باإلضافة إلى أن المجلس طلب من المجتمع واألعضاء البدء في تنفيذ مبادرات . 2010عمل االستمرار خالل السنة المالية لهذا المستوى من ال

مليون دوالر  5.34لدعم تطوير السياسة بنحو  2010وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالي . ICANNتحسين متعددة على ُبنى سياسة 
 SOوتشمل األموال المخصصة لجهود التحويل من تطوير سياسة %) 8.9بزيادة قدرها  2009العام المالي مليون دوالر خالل  4.9مقابل (
والنصيحة لفريق التنفيذ إلى جانب الخدمات المتزايدة والبرامج واألدوات المخصصة لتدريب القادة المستقبليين بكل مجموعات الدوائر  ACو

  .بمنطقة تطوير السياسة

  لمية وزيادة المشارآة الدوليةالمشارآة العا  4.9
إلى االستمرار في عولمة آافة مظاهر عمليات التشغيل في دعم الحفاظ على االرتقاء واإلجماع المستند إلى نموذج أصحاب  ICANNتحتاج 

أحد المظاهر . ي اللغاتالمصلحة المسؤول لكي يتم تقديم الخدمة المالئمة والفعالة لتلبية احتياجات قاعدة أصحاب المصلحة العالميين متعدد
للوصول إلى وإشراك عدد األفراد والمنظمات وأصحاب المصلحة المتزايد والمتنوع، وفي هذا الصدد يقوم مديرو العالقات اإلقليمية 

 ICANNبالشراآات العالمية، باالشتراك مع آل المناطق وأصحاب المصلحة ذوي الصلة فيما يتعلق بخطة التشغيل والخطة االستراتيجية لـ 
، بتسهيل المشارآة وتوفير دعم إقليمي للمشروعات والمبادرات الرئيسية باالستعانة ICANNبما يتضمن توفير المعلومات حول ما تفعله 

في عمليات التدريب والتعليم لمجتمع اإلنترنت في مناطق  MRRبمجموعات الناخبين المحددين أصحاب المصلحة إلى جانب مشارآة 
ICANN  والمشارآة مع المنظمات الدولية حول المشكالت ذات الصلة بمهمة ). مع المنظمات المتشارآة ما أمكن(المتزايدة ICANN  مع

وفيما يتعلق بالدول النامية، . إجراء موجزات فردية مع آل أصحاب المصلحة والممثلين الحكوميين والتنظيمين بالمناطق المحلية واإلقليمية
هامًا في تسهيل مشارآة أصحاب المصلحة من االقتصاديات قليلة النمو وضمان تسهيل برنامج الخريجين لتنفيذ  فإن برنامج المنح يلعب دورًا

وتقدر . باإلضافة إلى ذلك عمل المشارآة وتسهيل االتصال متعدد اللغات من خالل الترجمة وتسهيل المشارآة عن ُبعد. ما تم التعرف عليه
مليون دوالر خالل العام المالي  6.35مقابل (مليون دوالر  6.78لهذا النشاط التنظيمي الهام بنحو  2010الميزانية المقترحة للسنة المالية 

ألف دوالر لبرنامج  400بما يشمل تمويل الستكمال التوظيف بمنطقة آسيا إلى جانب مبلغ ) ألف دوالر 433أو % 6.8بزيادة قدرها  2009
  .ICANNندات وخدمات الترجمة متعددة اللغات الجتماعات المنح وأآثر من مليون دوالر لترجمة المست

  ICANNدعم السفر لجمعية   4.10
وأصحاب المصلحة بالدوائر الرئيسية وتقديم الدعم  ICANNومهمتها وزيادة مستويات المشارآة بمناطق  ICANNلزيادة الوعي الدولي بـ 

أمواًال لدعم السفر لبعض  ICANNلالجتماعات اإلقليمية والدولية، حددت  لمن قد ال يكونون، ما لم يكونوا غير ذلك، قادرين على الحضور
تبدأ مناقشة ومراجعة سياسات دعم السفر الحالية باالستعانة . ICANNمن أصحاب المصلحة الذين يمثلون القيادة واإلنتاجية لمجتمع 
المتوافقة مع الحاجة إلى زيادة دعم السفر الحالية  معظمالتعليقاتوقد تم تسلم . بإدخاالت المجتمع بعد نشر إطار العمل في منتصف فبراير
 لمزيد من 2010ويسمح مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية . وذلك لضمان تأدية العمل الذي يؤديه أعضاء المجتمع بفعالية
واستمر عقد مناقشات مع المجتمع حول حجم وإدارة هذا المورد مع نشر مزيد . مصاريف دعم السفر أآثر من تلك المقترحة في إطار العمل

مليون دوالر في  1.45مقابل (مليون دوالر  1.72بنحو  2010وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية . من التفاصيل حول هذا األمر قريبا
  %).18.7بزيادة قدرها  2009مالية السنة ال

http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2010
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  محقق الشكاوى  4.11
يخدم محقق الشكاوي آمدافع محايد للعدل ويجب طلب تقييم وإن أمكن تقديم حل لمشكالت الظلم أو العالج غير المالئم من ِقبل أعضاء 

ICANN  أو المجلس أو هيئات االنتخاب التابعة لـICANN وات إنهاء الصراع مثل المفاوضات إلى جانب توضيح المشكالت واستخدام أد
  .والتسهيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى هذه النتائج

  دعم مجلس اإلدارة  4.12
ويسافر أعضاء . من اإلداريين وستة مجالس، آلهم متطوعين فيما عدا الرئيس والمدير التنفيذي 15من عدد  ICANNيتكون مجلس إدارة 

لدعم  2010وتقدر ميزانية السنة المالية . ثالثة الدولية العامة واالجتماعات األساسية األخرىال ICANNمجلس اإلدارة لكل اجتماعات 
ويقدم هذا المورد دعمًا مرآزًا للمجلس ونشاطاته وأهدافه بما يشمل دعم ). 2009نفس ميزانية السنة المالية (مليون دوالر  2.4المجلس بنحو 
  .لجان المجلس

  دعم لجنة الترشيح   4.13
 2008األموال المقترحة للسنة المالية ). ICANNبما يشمل مجلس (الرئيسية  ICANNم لجنة الترشيح بتعيين أعضاء للعديد من هياآل تقو

وهي متوفرة لتقديم الدعم اإلداري الكافي ودعم السفر ألعضاء لجنة الترشيح ) 2009مشابهة للعام المالي (مليون دوالر  0.8تقدر بنحو 
  . ة لتقييم المرشحينوالخدمات المهني

  DNSعمليات تشغيل   4.14
. الرئيسية ICANNوالمعرفات الفريدة األخرى أحد الوظائف الرئيسية آما تتمتع بأولية  DNSتستمر عملية ضمان األمان واالستقرار لـ 

مما يسمح  DNSمسارات وخوادم من خالل ترقية ال" L"للحفاظ على وتحسين الخادم الجذري  2010آما سيستمر العمل خالل السنة المالية 
الخاصة بالخادم الجذري  anycastإلى جانب نشر أنظمة إدارة ومراقبة مجموعة تقنية " L"بتبسيط وزيادة أداء طريقة عمل الخادم الجذري 

"L ." نشر البنية التحتية للتصديق على  2010باإلضافة إلى ذلك سوف تشهد السنة الماليةDNSSEC  الخاصة بإنتاجICANN  والتي
لعمليات  2010وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية . تحديد مسؤولية المناطق بطريقة أآثر أمنًا وموثوقية ومرونة ICANNستتيح لـ 

ويتضمن ذلك الدعم والتمويل للخبرة . 2009ألف دوالر عن السنة المالية  227مليون دوالر بزيادة حوالي  1.26بنحو  DNSتشغيل 
ويرآز على عدة موضوعات ذات صلة بالمشكالت التي تواجه  2010في سياق فريق بحثي جديد يبدأ العمل في السنة المالية الداخلية 

ICANN  خاصة في مساحةDNS  آما سيضمن ذلك استمرارICANN  في مسؤوليتها عن دورها وأصحاب المصلحة في دمج مساحة
  . للمشاورات اإلضافية وستكون مجموعة البحث الصغيرة هذه خاضعة. اإلنترنت

  اإلصالح اإلداري  4.15
، والحفاظ على آيان تنظيمي مناسب لخدمة )JPA(الترآيز على التحضير لمرحلة ما بعد بيئة اتفاقية الشراآة المشترآة  ICANNتواصل 

 1.71مقابل (مليون دوالر  1.84نحو  2010وتبلغ الميزانية المقترحة للسنة المالية . ICANNمهام التنسيق التقنية العالمية المتزايدة لشرآة 
  . تتضمن تمويل التشغيل المستمر للمراجعات التنظيمية%) 7.3، بزيادة قدرها 2009مليون دوالر عن السنة المالية 
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   2010ميزانية السنة المالية   . 5
 60.7مقابل (مليون دوالر لإليرادات  63.6 ما يقدر بـ ICANNلشرآة  2010تتضمن ميزانية السنة المالية المقترحة خالل السنة المالية 

مليون  4.9و) 2009مليون دوالر في السنة المالية  51.8مقابل (مليون دوالر آنفقات تشغيل  54.4و) 2009مليون دوالر في السنة المالية 
مشروع الميزانية المقترحة للسنة  يوضح الجدول التالي). 2009مليون دوالر في السنة المالية  3.5مقابل (دوالر آتبرعات لصافي األصول 

  .2009دوالر أمريكي بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية  000بـ  2010المالية 

  
  2010ميزانية السنة المالية : 3الشكل 
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   2010ميزانية اإليرادات للسنة المالية   5.1
. 2009ل إلى حد آبير آما هي في السنة المالية ستظ ICANNأن مصادر إيرادات شرآة  2010يفترض مشروع ميزانية السنة المالية 

 باإلضافة إلى مشغلي آود الدولة وسجالت اإلنترنت اإلقليمية ومسجلي االسم العام من خالل السجالت وأمناء السجالت العامة وتوفير مبالغ
ب المصدر ميزانية إيرادات السنة ويلخص الجدول التالي حس. ICANNآبيرة من أجل تنسيق اإلنترنت المتبادل عالميًا من خالل عمل 

  ).٪4.9بزيادة (مليون دوالر  60.7التي تقدر بـ  2009مليون دوالر مقارنة بميزانية السنة المالية  63.6والتي تقدر بـ  2010المالية 
                

                       

    
ميزانية السنة المالية    

2010  
ميزانية السنة المالية 

  2009نة المالية التغيير من الس  2009
    

      %11.9-  )3,679(      30,947      27,268       الُمسجل    
      %29.3 7,347       25,104      32,451       مزود االمتداد    
      RIR(        823         823          - 0.0%(سجل اإلنترنت اإلقليمي     
    ccTLD        1,600       2,300       )700(  -30.4%      
      %0.0 -          1,500       1,500        أخرى    
                      

      %4.9 2,968       60,674       63,642       اإليراد اإلجمالي    
                       
                  

  )دوالر 000( 2010إيرادات السنة المالية  -  4الشكل 

مليون دوالر،  63.6نحو  2010مليون دوالر بينما بلغ مشروع ميزانية الدخل للسنة المالية  67.6العمل بنحو قدرت ميزانية الدخل بإطار 
ويعزى بعض هذا التقليل من ). 2001مليون دوالر عن السنة المالية  3.0وزيادة قدرها (مليون دوالر عن إطار العمل  4.0بانخفاض قدره 

ويفترض . حجم التعامل المقدر ولكن معظم هذا االنخفاض يرجع إلى االنخفاض في إيرادات المسجلإطار العمل بهذا المشروع إلى انخفاض 
دوالر عن آل تعامل وانخفاض رسم متغيرات  0.18انخفاض رسوم تعامل المسجل إلى نحو  2010مشروع إيرادات ميزانية السنة المالية 

  . ر عن المسجالت التي تعمل على ضبط اتفاقية اعتماد المسجل المعدلةمليون دوال 3.4مليون دوالر إلى  3.8من % 10المسجل بنحو 

مليون  12على أساس زيادة رسم ثابت منصوص عليه بالعقد، من  2010يتوقف معظم النمو في إيرادات رسم المسجل عن السنة المالية 
  . مليون دوالر عن آل عام 18دوالر عن آل عام إلى 

ويرجع . 2010تقديرات التعامالت التاريخية والتقديرات المستخدمة بمشروع ميزانية إيرادات السنة المالية ) 5الشكل (يوضح الجدول التالي 
في األساس إلى  2010لمشروع ميزانية السنة المالية ) مليون 128.7(مليون في مقدار التعامالت من إطار العمل  10.1االنخفاض البالغ 

  .والذي يعتبر انعكاسًا لبيئة االقتصاد العالمية الحالية 2009عامل الواقعي خالل السنة المالية األآثر حداثة لتقدير الت ICANNمراجعة 

 0.18يفترض مشروع الميزانية ألمناء السجل الذي يتبنى تعديل اتفاقية اعتماد المسجل، انخفاض رسم المسجل إلى  -  رسوم أمين السجل
 2007دوالر بالسنة المالية  0.22ومقدار  2008والسنة المالية  2009سنة المالية دوالر عن ال 0.20دوالر عن آل تعامل مقابل معدل 

وتفترض الميزانية أيضًا انخفاض . مليون دوالر بإيرادات المسجل 2.49وأدى ذلك إلى انخفاض قدره . وما قبلها 2006بالسنة المالية  0.25و
 2010آما يفترض مشروع إيرادات الميزانية للسنة المالية . مليون دوالر 3.42مليون دوالر إلى  3.80من % 10رسم متغير المسجل بنحو 

وتفترض إيرادات الميزانية أن آل . انخفاض رسوم تعامالت المسجل لتوفير حوافز ألمناء السجل لتسريع قبولهم باتفاقية اعتماد المسجل
م يتعامل أي أمين سجل مع االتفاقية قبل تاريخ التجديد، فستكون المسجلين يتعاملون مع القبول المبكر التفاقية اعتماد المسجل، في حالة ل

  . اإليرادات الفعلية أآبر من المحددة بالميزانية

  النسبة المئوية للتغيير  التعامالت  الفترة  الفترة

يونيو  30نهاية السنة المالية 
2005  

  –  8,609,473  2004ديسمبر  - أآتوبر 

  %72.5  14,852,287  2005مارس  -يناير   

  %2.6  15,238,720  2005يونيو  -أبريل   

  %0.8  15,361,480  2005سبتمبر  - يوليو يونيو  30نهاية السنة المالية 
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  النسبة المئوية للتغيير  التعامالت  الفترة  الفترة

  %11.0  17,045,957  2005ديسمبر  - أآتوبر   

  %18.4  20,173,715  2006مارس  -يناير   

  %1.7-   19,827,010  2006يونيو  -أبريل   

 يونيو 30نهاية السنة المالية 
2007  

  %1.5-   19,521,289  2006سبتمبر  - يوليو 

  %9.9  21,461,069  2006ديسمبر  - أآتوبر   

  %14.6  24,601,274  2007مارس  -يناير   

  %0.4-   24,516,150  2007يونيو  -أبريل   

يونيو  30نهاية السنة المالية 
2008  

  %4.6  25,631,635  2007سبتمبر  - يوليو 

  %0.7  25,815,357  2008ديسمبر  - أآتوبر   

  %7.0  27,609,477  2008مارس  -يناير   

  %0.5-   27,486,425  2008يونيو  -أبريل   

يونيو  30نهاية السنة المالية 
2009  

  %5.7  29,064,841  2008سبتمبر  - يوليو 

  %13.4-   25,165,671  2008ديسمبر  - أآتوبر   

  –  –  2009مارس  -يناير   

  –  –  2009يونيو  -أبريل   

  2010المقترحة للسنة المالية  الميزانية

يونيو  30نهاية السنة المالية 
2010  

  –  28,600,000  2009سبتمبر  - يوليو 

  %2.0  29,200,000  2009ديسمبر  - أآتوبر   

  %4.0  30,400,000  2010مارس  -يناير   

  %0.0  30,400,000  2010يونيو  -أبريل   

    118,600,000    

  2010السنة المالية  مقدار التعامالت خالل -  5الشكل 

وقد أشير إلى رسوم . 2009على نفس المقدار المحددة به بالسنة المالية  2010وقدرت رسوم الطلب ورسوم االعتماد بالميزانية للسنة المالية 
يزيد حجم ويقترح أن . 2010في السنة المالية  0بالميزانية برقم صفر ويقترح أن يكون الرقم  2009في السنة المالية ) AGP(حذف 

  .مقارنًة بالسنوات السابقة 2010المعامالت بمعدل متواضع في السنة المالية 

يلخص الجدول التالي هذه القرارات المقترحة . تتمتع عقود التسجيل برسوم ثابتة أو رسوم على أساس المعاملة أو آليهما - رسوم السجل
  :2010إليرادات السنة المالية 
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  2010مالية إيرادات السجل للسنة ال

gTLD  رسم عن آل تعامل   رسم ثابت
رسم التعامل   مقدار التعامل  )بالدوالر(

  اإلجمالي  )بالدوالر(

.com 18,000,000  –  87,301,000  –  18,000,000  
.pro 35,000  –  95,000  –  35,000  
.tel –  0.40  297,000  118,800  118,800  

.aero 5,000  –  12,000  –  5,000  
.coop 5,000  –  12,000  –  5,000  

.museum 500  –  12,000  –  500  
.cat 10,000  1.00  36,000  36,000  46,000  

.jobs 10,000  2.00  12,000  24,000  34,000  
.travel 10,000  2.00  47,000  94,000  104,000  

.net –  0.75  13,805,000  10,353,750  10,353,750  
.biz –  0.20  1,968,000  393,600  393,600  

.info –  0.20  5,503,000  1,100,600  1,100,600  
.name –  0.15  285,000  42,750  42,750  

.org –  0.20  7,911,000  1,582,200  1,582,200  
.mobi –  0.40  996,000  398,400  398,400  
.asia –  0.75  308,000  231,000  231,000  

  18,075,500  –  118,600,000  14,375,100  32,450,600  

  إيرادات السجل -  6الشكل 

  gTLDرسوم سجل 
سجًال بوجود عنصر بالرسوم يستند إلى مقدار  16من بين  11ويتمتع . gTLDتحددت رسوم السجل عبر اتفاق مع آل سجل من سجالت 

بوجود مكون  JOBS.و CAT.و TRAVEL.وتتمتع السجالت التي تشمل . التعامالت في حين تتمتع الخمسة المتبقية باتفاقيات ثابتة الرسوم
تتمتع برسوم تستند إلى  TEL.و MOBI.باإلضافة إلى أن السجالت من نوع . متحد ثابت ويستند إلى التعامالت لجدول الرسوم الخاص بها

  . متوسط سعر عمليات التسجيل بحساب ربع العام مما يجعل تقديرات اإليرادات أقل توقعًا

التي حددت رسم عن آل تعامل ) INFO ،.ORG ،.BIZ ،.NAME(.ت غير المدعومة ، ستزيد آل السجال2010خالل السنة المالية 
  . دوالر 0.20إلى  2009دوالر خالل السنة المالية  0.15بمقدار 

ومن ثم توقع زيادة إجمالية متواضعة  2010إلى السنة المالية  2009زيادة صغيرة في مقدار التعامالت من السنة المالية  ICANNوتتوقع 
مليون دوالر عن آل ربع  3.0التي تقدم زيادة في الرسوم من  COM.جدير بالذآر وجود استثناء ملحوظ هنا وهو اتفاقية . ات السجلبإيراد

  . 2010مليون دوالر عن آل ربع عام أيضًا خالل السنة المالية  4.5عام إلى 

، يتوقع أن تصل اشتراآات سجالت اإلنترنت اإلقليمية 2010مالية بالنسبة لميزانية عائدات السنة ال -  :اشتراآات سجالت اإلنترنت اإلقليمية
  .2009ألف دوالر آما في ميزانية السنة المالية  823إلى 

وقد أعرب الكثير . 2009آما في ميزانية  2010مليون دوالر خالل السنة المالية  1.6بنحو  ccTLDتقدر اشتراآات  - ccTLDاشتراآات 
وقد أبرم . ، وبالتالي استمرار تقديم مساهمة ماليةICANNوتفهم للقيمة أن يقدمها نموذج  ICANNذج عن تأييدهم لنمو ccTLDsمن 

ويمكن أن نرى هذه االتفاقات . بما في ذلك تبادل الرسائل وأطر المساءلة واتفاقات الرعاية ICANNاتفاقات مع شرآة  ccTLDsالعديد من 
  .ICANNعلى موقع الويب الخاص بـ  خريطة العالمعبر النقر فوق البلد الخاص بـ 

. ICANNمن أجل إظهار الدعم لعملية  ICANNفي عائدات  ICANNدون اتفاقات رسمية مع  ccTLDsباإلضافة إلى ذلك، يسهم بعض 
  .خريطة العالم ICANN 07-08وني الخاص بـ التاريخية على الموقع اإللكتر ccTLDيمكن مراجعة مساهمات 

http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm
http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0708.htm
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على إيرادات االستثمار والرعاية ويتوقع أن تصل إلى مقدار  2010تشتمل مصادر اإليرادات األخرى للسنة المالية  -مصادر إيرادات أخرى 
  :وتتضمن اإليرادات األخرى. 2009ية بذلك مع ميزانية السنة المالية مليون دوالر متساو 1.5

وتتوافر الرعاية متاحة للشرآات . 2009ألف دوالر ما يساوي ميزانية السنة المالية  500يتوقع أن تصل عوائد الرعاية إلى  •
، ICANNصة خالل اجتماع وتتلقى الشرآات الراعية خدمات خا. ICANNالراغبة في المساهمة في توفير تجربة اجتماع 

  .ويتوقف ذلك على مستوى الرعاية
. 2009، متساوية مع ميزانية السنة المالية 2010مليون دوالر في السنة المالية  1.0يتوقع أن تصل إيرادات االستثمارات إلى  •

مليون  28.0 نحو ICANNعلى تقييد صندوق احتياطي االستثمار وبتوجيه من سياسة استثمار  ICANNعمل مجلس إدارة 
  .هذا 2010دوالر في وقت نشر مشروع الميزانية للسنة المالية 

  2010مصادر أخرى لإليرادات للسنة المالية 
ومن المتوقع أن يكون حجم اإليرادات آبيرًا . الجديدة gTLDsالجديدة المنفصلة تقدير اإليرادات المتعلقة بإطالق  gTLDتتولى ميزانية 

ولكنها ستدرج  2010ولن تدرج هذه الرسوم في مشروع الميزانية هذا للسنة المالية . ل فترة مفتوحة منذ البدءلتطبيق رسوم الطلبات خال
  . الجديدة والمنفصلة على النحو المبين في أي مكان آخر في هذه الوثيقة gTLDباعتبارها جزء من ميزانية 

  2010نفقات تشغيل السنة المالية   5.2
   2010مالية ميزانية النفقات للسنة ال

مليون دوالر في السنة المالية  51.8مقابل ( 2010مليون دوالر للسنة المالية  54.3تبلغ ميزانية نفقات التشغيل المقترحة في هذا اإلطار نحو 
٪ 4.9وتعرض الميزانية نمو بنسبة . تقترب من النطاق المطلوب إلنجاز مهمتها األساسية ICANN، وتقوم على أساس افتراض أن )2009
  .  2009٪ للسنة المالية 30.1مقابل 

ينبغي أن يراعي هذا  ICANN، وأن الهيكل المالي لشرآة ICANNمن الصحيح أن التباطؤ االقتصادي العالمي قد تطرق إلى مساهمي 
الستراتيجي أقرب إلى تحقيق الهدف ا( 2010في السنة المالية  ICANNالواقع، مما يعني أن آالهما يخطط لزيادة صندوق احتياطي 

  . والتطلع إلى توفير النفقات حيثما أمكن ذلك) لمستوى االحتياطي

. وسهَّل تنفيذ هذا األمر وزاد من الكفاءة أآثر من حيث التكلفة 2008سياسة إنفاق جديدة في السنة المالية  ICANNتبنى مجلس  - التحصل
ما يتضمن تحديد اإلنفاق المتزن وعمليات التأجيل الممكنة بالنفقات وعمليات ، سيتم تنفيذ مزيد من الجهود المكثفة ب2010وفي السنة المالية 
في طلب مدخالت المجتمع في المجاالت التي ينبغي على  ICANNوآجزء من مشاورات هذه الميزانية، يستمر فريق . التقرير الشاملة

ICANN أفضل من األولويات أن تنفق أقل أو تؤجل اإلنفاق أو حيث ينبغي أن تكون الموارد على نحو.  

  :ما يلي 2010يتطلب النمو المطلوب تحقيقه في بعض األنشطة التنظيمية المحددة خالل السنة المالية 

٪ على النحو 30بنمو قدره  2010يحتاج النمو الكبير لجهود االمتثال التعاقدي إلى االستمرار في السنة المالية  - االمتثال التعاقدي •
المتزايد لالمتثال لمزيد من التنفيذ الكامل ألنشطة االمتثال التعاقدي المحددة فإن  ICANNح فريق في حين يسم. المخطط له

التعاقدية الالزمة آي /سوف تطلب من المجتمع النظر ألدوات السياسات 2010إحدى نقاط الترآيز الرئيسية في السنة المالية 
  .تكلفة على المدى الطويلتصبح جهود االمتثال أآثر فعالية وأآثر آفاءة من حيث ال

في إطار توفير الدعم الكافي من أجل  ICANNال تزال البنية التحتية الحالية لشرآة  - البنية التحتية لعمليات التكنولوجيا •
DNSSEC  وبرنامجgTLD وآما ذآرنا آنفًا، فإن بنية عمليات التكنولوجيا الخاصة . الجديد وغيرها من المبادرات الرئيسية

. آخذة في التغير وإضفاء الطابع المهني على مرآزية الموارد الالزمة لتكون مقدم خدمات ذات جودة عالية ICANNبشرآة 
  .٪ من أجل تلبية االحتياجات الضرورية لهذه البرامج17ألف أو  729يقدر لها زيادة قدرها  2010ومشاريع السنة المالية 

باإلضافة إلى توفير وجهات نظر . باألقسام التالية 2010بمشروع ميزانية السنة المالية  تم توفير مزيد من التفاصيل حول النفقات المندرجة
  .بديلة بالملحق ج

  تكاليف العاملين 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %17.1  3,406$  19,881$  23,287$  الموظفون

  )دوالر 000( 2010تكاليف العاملين للسنة المالية  -  7ل الشك
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أعلى من ميزانية السنة المالية % 17.1أي ما نسبته  2010مليون دوالر خالل السنة المالية  23.3يقدر لها الوصول إلى  تكاليف العاملين
 117وهو أقل من مقدار  110مستوى متقدم  إلى ICANNأن تصل  2010ويتوقع خالل السنة المالية . مليون دوالر 19.9البالغة  2009

. األولية وذلك بسبب الخطط التي تمت مراجعتها وتأجيالت التوظيف عن الخطة األصلية 2009الذي تم تحقيقه سابقًا بخطة السنة المالية 
مليون دوالر  22.0ين تقدر بـ بهذا الحساب على افتراض عدم إجراء أي توظيف جديد إلى عدم وجود ميزانية للعامل" معدل التشغيل"ويؤدي 

يرجع إلى عمليات  2010مليون دوالر الموضوعة بالميزانية لنفقات العاملين خالل السنة المالية  1.3ومبلغ . 2010عن السنة المالية 
  .  تم إلقاء بعض الضوء عن الوظائف الجديدة أدناه. 2010التوظيف الجديدة الموضوعة بالميزانية خالل السنة المالية 

الجديد إلى حد ما مع إشراك بعض من الطاقم  gTLDالحاليين ببرنامج  ICANNتم تضمين العديد من أعضاء  -  الجديد gTLDبرنامج 
 gTLDباإلضافة إلى طلب عدد من المستخدمين الجدد للعمل قبل تعديل ميزانية . الجديد gTLDالحالي بشكل آلي بجهود تنفيذ برنامج 

  .2010م فهم متضمنون بمشروع الميزانية عن السنة المالية ومن ث. الجديدة المتوقعة
  . الجديد المطلوب، مدير برامج مع بعض المجيرين المحددين ممن سيتابعون آل عمليات التقييم للطلب FTEويشمل 

. الجديد gTLDييم طلب يوفر الجدول أدناه مزيدًا من التفاصيل حول المناطق التي يلزم لها طاقم من المستخدمين لتلبية طلب عملية تق
 IANAالجديد مثل  gTLDإلى وجود طاقم إضافي لكي تكون جاهزة للتشغيل تماما لبرنامج  ICANNباإلضافة إلى طلب عدد من أقسام 

  .والخدمات

  
  

• IANA للنمو واستيعاب عملية التطوير وتنفيذ  - وعمليات التحسين على عمليات التشغيل التكنولوجيةgTLDs  الجديدة
التقنية على  ICANNللتنسيق بين آل خبرات  2010والخدمات الجديدة األخرى، تدعو خطة تشغيل السنة المالية  ccIDNsو

اختصاصيي المشاريع : إضافيًا لتجميع هذه اإلمكانيات بما يضمن وجود FTEوعالوة على ذلك تتطلب . أساس أآبر من الترآيز
ج والمهندسين القائمين على مرآز العمليات ومحلل النظام التجاري والمبرم DNSومدير عالقات صاحب المصلحة ومهندس 

  . والعاملين بتطوير البرامج
لمزيد من  2010استمرار الجهود لتجميع فريق امتثال تعاقدي قوي، تدعو خطة التشغيل للسنة المالية  - االمتثال التعاقدي •

  .WHOISمرتجعين ومحلل امتثال تعاقدي ومدير امتثال  :إلى جانب مواقع وظيفية إضافية تتضمن. التوظيف بهذه المنطقة
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سيتم الحفاظ  ICANNلضمان تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددة التابع لـ  - المشارآة العالمية وزيادة المشارآة الدولية •
 ICANNارية يجب على تم تحديد منطقة آسيا والصين خاصة آمنطقة معي. على العالقات اإلقليمية بالمناطق المحددة حول العالم

  . الوصول إليها لزيادة المشارآة
؛ ويتوقع تخصيص العديد ICANNالجديد اليوم في عدة أجزاء لـ  gTLDيتم دعم برنامج  - الجديدة المنفصلة  gTLDميزانية  •

ة تقريبًا بالفعل آخطوة وظيفة جديد 13باإلضافة إلى تحديد حوالي . لهذه الجهود 2010من الوظائف الجديدة بميزانية السنة المالية 
المنفصلة الموضحة بكل مكان بهذه الوثيقة ومن  gTLDوسيتم تضمين هذه الوظائف في ميزانية . الحقة ضرورية لبدء البرنامج

ومسؤول عن المعلومات ودعم  IANAوتتضمن هذه الوظائف اختصاصي مشروع . ثم لن يتم تضمينها بمشروع الميزانية
  .IDNالسجل ومديري /يمية وعالقات المسجلينالسياسة والعالقات اإلقل

  :بما يتضمن تكاليف التوظيف الجديدة وهي تتضمن 2010يتم استخدام افتراضات رئيسية لحساب تكاليف العاملين خالل السنة المالية 

  ويفترض أن يستند التعويض عن الوظائف الجديدة إلى معدالت السوق الحالية والمهارات والخبرة الفردية •
من إجمالي رواتب آل % 36تقريبًا ") المرافقة للرواتب"مثل فوائد الحمل والفوائد الوظيفية (تكاليف العاملين األخرى  تبلغ •

  :تستند تكاليف ما يلي بشكل آبير على النسبة المئوية إلجمالي الرواتب. األعضاء

  :تتضمن فوائد طاقم العاملين بالواليات المتحدة األمريكية •

ثالثة أسابيع عن آل عام وذلك عن أول خمس سنوات %) 2(لين بالواليات المتحدة األمريكية نفقة عطلة يستحق طاقم العام 
أن آل عضو يتحصل على أسبوعين عن آل عام وأسبوع % 2ويفترض ). وأربعة أسابيع عن آل عام بعد ذلك(من العمل 
ومن ثم يتعذر على . فرد مرتين بمعدل العطل السنوية لكل) دفعة واحدة(يتم التعامل مع موازنة العطلة المجمعة . دفعة واحدة

العاملين المستحقين لمعدل ثالثة أسابيع عن آل عام أن يحصلوا على أآثر مما مجموعه ستة أسابيع تبعًا لتوفر نظام موازنة 
  .العطلة

  %)13(نفقة تقاعد  

  للتغطية المطلوبة حسب النظام%) 1(نفقة تعويض للعمال  

  %)7(ضرائب على الراتب  

  توفرتتستند فوائد طاقم العاملين غير الموجودين بالواليات المتحدة األمريكية إلى بنود العقد إذا  •

عن ضرائب % 6تعويض للعمال و% 6منحة و% 9لطاقم العاملين الموجود بأستراليا مقدار تتضمن تكاليف الفوائد  
  الراتب 

شهر  13الفوائد المطلوبة مثل دفع العطلة التكميلية و) بلجيكا( تتضمن تكاليف الفوائد لطاقم العاملين الموجودين ببروآسل 
  %). 20(باإلضافة إلى فوائد تتضمن تأمين على الحياة والتقاعد بما يبلغ إجماًال 

آجزء من برنامج التعويض الذي تمت الموافقة عليه من ِقبل المجلس، يستحق العاملون عالوة تعتمد على مدى تحقيق أهداف  •
وتفترض الميزانية تحقيق نسبة مئوية آبيرة من العالوات ولكن في الواقع فإن دفع العالوة مشروط باستكمال . ددةاألداء المح

  .أداء فعلي عن آل فرد

  

  تكاليف السفر واالجتماع 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %3.3-   )417($  12,482$  12,065$  والسفر االجتماعات

  )دوالر 000(تكاليف االجتماع والسفر  -  8الشكل 

ألف دوالر عن ميزانية السنة المالية  417مليون دوالر بأقل  12.1بنحو  2010عن السنة المالية  تكاليف االجتماع والسفرتقدر ميزانية 
كل أساسي إلى جهود تقليل تكلفة السفر مثل االقتصاد في سفر العاملين ويرجع االنخفاض بش. مليون دوالر 12.5والبالغة  2009

 ICANNتأتي تكاليف االجتماع والسفر بـ . والمفاوضات التعاقدية المكافحة في ظل المناخ االقتصادي اليوم ICANNلحضور اجتماعات 
ضمن تكاليف الموقع والخدمات المطلوبة لالجتماعات إلى وهذا يت. اإلقليمية والدولية ICANNاألول، تكاليف اجتماعات : أساسًا من شيئين

المدعومين  ICANNجانب تكاليف السفر جوًا واإلقامة وتقديم الوجبات لطاقم العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة والموردين وأعضاء مجتمع 
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السنوية الثالثة من األحداث الكبيرة التي يحضرها بانتظام ما يزيد على ألف مشارك من آل مناطق  ICANNجدير بالذآر أن اجتماعات 

ة اإلنترنت بما يشمل آل مجموعة صاحبة مصلحة وآل منظمة داعمة ومجلس استشاري وقادة إقليميين ودوليين في إدار ICANNمجتمع 
ويتم عقد االجتماعات في أماآن . ICANNوآل أعضاء المجلس وعدد آبير من العاملين إلى جانب عدد آبير غيرهم ممن يهتمون بعمل 

إلى جانب تأدية ألعمال  ICANNيتم إجراء جزء آبير من تطوير سياسة . متعددة حول العالم للمساعدة على ضمان المشارآة العالمية
، وتتضمن القروض المالية لميزانية االجتماعات والسفر ما ICANNأيضًا من خالل المشارآة عن ُبعد خالل اجتماعات أخرى شخصيًا و

  :يلي
  

لتسهيل اإلنتاجية وتوفير الدعم لمن هم . 2010مليون دوالر عن السنة المالية  1.7يبلغ إجمالي دعم السفر ألعضاء المجتمع  •
ويتم بالنسبة ألعضاء المجتمع المحددين توفير النقل  ICANNادة المشارآة العالمية بعمليات محتاجين ماليًا وتوفير التواصل لزي

هو دعم  2010واالفتراض المالي المستخدم بمشروع ميزانية السنة المالية . الجوي واإلقامة والوجبات ودعم النفقات الطارئة
 ccNSOمسافرًا من أعضاء  12االنتخابية و GNSOمسافرًا من دوائر  23: آما يلي ICANNالمسافرين الجتماعات 

وال . GACأعضاء  6من أعضاء اللجنة و 23مشارك ببرنامج المنح و 25إلى  20المتبقيين و NomComوآافة أعضاء 
إال أنه يرفض بشكل تقليدي  ASO/NROويتم عرض دعم السفر على . RSSACو SSACيفترض صرف دعم سفر لـ 
ألف دوالر أآثر من  272ألعضاء المجتمع بنحو  2010وتقدر ميزانية دعم السفر للسنة المالية . ولم يتم تحليل ذلك بالميزانية

وهذه الزيادة ناتجة عن اقتراحات المجتمع حول دعم السفر . آذلك 2010وإطار السنة المالية  2009ميزانية السنة المالية 
وعلى نحو منفصل، . 2010زانية السنة المالية بمي GACوبعض الدعم لـ  GNSOومن ثم تمت زيادة آل أعضاء مجالس 

وسيتم تحليل . سيتم نشر مشروع إرشادات دعم السفر لتوضيح نقاط الدعم الرئيسية وللحث على جلب اقتراحات المجتمع
  .االقتراحات بالميزانية النهائية وبإرشادات السفر النهائية قبل اجتماع سيدني

  
  :حوالي مليون دوالر وتشمل ICANNاسية باجتماعات تبلغ التكلفة النموذجية للوظائف األس •

o الكهربية والطاقة التقنية الدعم ووظائف والصورة الصوت وومعدات االجتماع مكان الموقع، تجهيز تكاليف تشمل 
  اجتماع آل عن دوالر ألف 500 بنحو ذلك ويقدر االحتياطية والمؤن العريض النطاق على واالتصال

o دوالر ألف 200 بنحو والشحن المكتبية واألدوات والطباعة التسجيل وإدارة الطعام وتقديم الطعام تكلفة تقدر 
  اجتماع آل عن

o المهنية التخطيط وخدمات االجتماع قبل للموقع الفحص وعمليات الكتابة وخدمات االجتماع ترجمة تكلفة تقدر 
  ألف دوالر عن آل اجتماع 300 بنحو

o اليف االحتفال والتكاليف األخرىيتحمل الرعاة المحليون تك.  
o ويتم االلتزام بهذه التكاليف في االجتماعات اإلقليمية على الرغم من انخفاض التكلفة.  

  
وتفترض الميزانية سفر أعضاء . ICANNاجتماعات  يحضر أعضاء مجلس اإلدارة والممثلون وطاقم العاملين والموردون •

ة رجال األعمال في حين يسافر اآلخرون على الدرجة السياحية المجلس واألعضاء المحددين اآلخرين على درج
  :وتشمل االفتراضات المحددة المستخدمة بميزانية السفر ما يلي.)االقتصادية(

o  دوالر وقد تزيد أو تنخفض استنادًا إلى اإليراد ودرجة السفر 4000متوسط تكاليف سفر جوي تبلغ.  
o اجتماع أيام بعدد الواحدة لليلةا عن دوالر 250 يبلغ اإلقامة متوسط تكاليف ICANN .تنخفض أو تزيد وقد 

 إلنجاز المسافر من المطلوبة اإلقامة ومدة الفندق مع بشأنها التفاوض تم التي والمعدالت اإليراد إلى استنادًا
  .التجارية ICANN أعمال

o  أو للزيادة قابلة وهي راتبال/دوالر 300 أو دوالر 90 حوالي يوم آل عننفقات اليومية اليبلغ متوسط إجمالي 
  .االجتماع بها ينعقد التي للمدينة الدولية اإلرشادات إلى استنادًا الخفض

  
 وعلى. ICANN عمل لتنفيذ للسفر موارد المجتمع، وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء وبعض والموردون ICANN أعضاء يطلب
بمشروعات هامة واشتراك في أنشطة  والتزام استكمال يلزمه للسفر هيلالتأ فإن أمكن، ما أآثر ُبعد عن المشارآين استفادة من الرغم

وإضافة إلى االجتماعات الداخلية المطلوبة، تشمل االجتماعات الخارجية تلك االجتماعات مع الحكومات . ICANNاإلنترنت ذات الصلة بـ 
 IETFومنتدى إدارة اإلنترنت و) AfriNICو APNICو ARINو LACNICو RIPE NCCمثل (وسجالت اإلنترنت اإلقليمية 

  .والمجموعات األخرى المشترآة في إدارة اإلنترنت ITUو) CENTRو APTLDمثل ( TLDومجموعات 
   

  الخدمات المهنية 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %4.8  570$  11,886$  12,456$  الخدمات المهنية

  )دوالر 000( 2010تكاليف الخدمات المهنية للسنة المالية  -  9الشكل 
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 12.5لتصل إلى مبلغ  2009تقريبًا عن تلك المحددة بالسنة المالية % 5بنسبة  2010للسنة المالية  يتوقع أن تزيد تكاليف الخبير االستشاري
وبشكل عام، مع ارتفاع تكاليف . في النمو DNSي وتكنولوجيا المعلومات وعمليات واالمتثال التعاقد SSRمليون دوالر آما تستمر عمليات 

في استخدام الخبراء االستشاريين الخارجين بدًال من الطاقم الموجود ما لم  ICANNللعاملين الجدد، تستمر ) زمن تعلم طويل(أسعار البدء 
جدير بالذآر أنه قبل تطوير الميزانية النهائية المقترحة وقبل . ديديكن هناك سبب قوي على المدى الطويل يقضي بوجوب توظيف طاقم ج

هذا، تشمل بعض تكاليف الخبير  2010وفي مشروع ميزانية السنة المالية . الحصول الفعلي على الخدمات، سيتم تعديل تقديرات التكاليف
  :االستشاري

  ألف دوالر 500ويبلغ  SAS 70مدقق تكنولوجي لـ  •
  ألف دوالر 200بمبلغ  GNSO  &ccNSOين على تنفيذ عمليات تحس •
  ألف دوالر 260خدمات تدقيق مستودع بيانات المسجلين بمبلغ  •
  ألف دوالر 225دراسة دقيقة لالمتثال التعاقدي بمبلغ  •
  ألف دوالر 200تمويل لفريق البحث يبلغ  •
ألف  800لسوق وإجراء الدراسات وتبلغ الجديد بما يتضمن تطوير نظام الطلب واالختبار وبحث ا gTLDتكاليف خبير برنامج  •

  دوالر
  ألف دوالر 270وتبلغ  ccTLDتحسين وإجراء دورات بناء العاملين لـ  •
  ألف دوالر 150وتبلغ تكلفتها  IANAميزة العمل التجاري  •
  ألف دوالر 100بمبلغ  PDPإجراء دراسة وبحث لدعم جهود  •
  ألف دوالر 400ول بمبلغ واختبار تقني وتنفيذ البروتوآ IDNتكلفة دعم لغوي لـ  •
  ألف دوالر 240اختصاصيين في الشؤون العامة بمبلغ  •
  ألف دوالر 500بمبلغ  IDNالجديدة و gTLDخطة االتصال لـ  •

ألف دوالر وخدمات تقييم  470تشمل تقديرات تكرار الخدمات المهنية بالميزانية بما يشمل خدمات مستودع بيانات المسجلين مبلغ 
NomCom  ألف دوالر ولوحة  100لف دوالر وخدمات التدقيق والضريبة أ 150مبلغRSTEP  ألف دوالر ومزودي الخدمات  400مبلغ

  .ألف دوالر 350مبلغ ) البريد اإللكتروني واستضافة موقع الويب ومكافحة البريد المزعج(التقنية 

وتشمل االفتراضات . 2009ألف دوالر في السنة المالية  800يقدر أن تزيد التكلفة عن مليون دوالر عند المقارنة بمبلغ  الترجمة والتفسير
  :الرئيسية في تقدير التكلفة لسياسة الترجمة ما يلي

  دوالر عن آل آلمة 0.15تكاليف الترجمة حوالي  •

تتضمن المستندات شائعة الترجمة التقرير السنوي وتقارير الحقائق واإلصدارات الصحفية والمجلة الشهرية وسجالت الفيديو  •
  وتوثيق االجتماع والكتيبات وتحديث السياسة الشهرية ومستندات مجموعة العمل والميزانية وخطة التشغيل السنوية

 0.15بتكلفة تقدر بـ ) الفرنسية واألسبانية والعربية والروسية والصينية(تتم ترجمة معظم المستندات الجديدة إلى خمس لغات  •
الخمسة (لغات  10إلى ) من هذه المادة% 10تمثل حاليًا حوالي (يمية أو المعلوماتية دوالر عن آل آلمة مع ترجمة المواد التعل

  ) الموجودة باألعلى باإلضافة إلى اليابانية واأللمانية والكورية واإليطالية والبرتغالية

  الدولية وآذلك بعض االجتماعات اإلقليمية ICANNيتم توفير خدمات الترجمة لكل اجتماع من اجتماعات  •

مليون دوالر يتجه معظمها إلى الدعاوى القضائية أو حاالت فض النزاع األخرى والدعم القانوني  3بنحو  التكاليف القانونيةقدر ميزانية ت
الجديدة مع توفير آل خدمات الدعم القانونية األخرى للنشاطات  gTLDللمبادرات التنظيمية والعمل المستمر المطلوب لدعم انطالقة 

ويتسق تقدير الميزانية للتكاليف القانونية مع التقدير . قصد بالميزانية المحتملة تغطية أي تكاليف دعاوى قضائية زائدة قد تنشأوي. األساسية
  .2009الموضوع للتكاليف القانونية للسنة المالية 

  التكاليف اإلدارية 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009يير من السنة المالية التغ

  %13.3-   )1,007($  7,566$  6,559$  اإلدارة

  )دوالر 000( 2010التكاليف اإلدارية للسنة المالية  - 10الشكل 
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  4676�Marina Del Rey، وهي مؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة، على مقراتها الرئيسية بموقع ICANNتحافظ  •
Admiralty Way تم تنفيذ عقد التملك لمساحة المكتب في . 90292، آاليفورنياMDR  وتمت الموافقة عليه  2007في ديسمبر
قدم مربع ويتوقع تقدير التكلفة  19.757؛ وتم تقديم طلب تملك 2013وينتهي هذا العقد في يناير من العام . من جانب المجلس

 ICANNوتحافظ . 2009المقدرة بالسنة المالية  ألف دوالر متساوية مع 930بنحو  2010للسنة المالية  MDRاإلجمالية لتملك 
  .أيضًا على المكاتب الفرعية في بروآسل وسيدني وواشنطن العاصمة األمريكية

 2009على نحو متساو مع ميزانية السنة المالية  2010يتوقع تقدير التكاليف اإلجمالية لتملك مكتب بروآسل خالل السنة المالية  •
  ألف دوالر 300على مبلغ 

على إيجار أآثر  ICANNوتفاوض . ألف دوالر 240بنحو  2009رت تكاليف تملك مكتب سيدني خاللب السنة المالية وقد •
  ألف دوالر 100بسيدني نحو  2010وتقدر تكاليف التملك للسنة المالية . فعالية للسماح بالتملك للعاملين المقيمين بسيدني

وعلى الرغم . ألف دوالر 300وقدرت ميزانيته بنحو  2009ل السنة المالية تم التخطيط لبدء العمل بمكتب واشنطن العاصمة خال •
آانت أقل من المحدد بالميزانية بسبب انخفاض التوسع الوظيفي المتوقع،  2009من أن تكاليف التملك الفعلية خالل السنة المالية 

الدخول في ترتيبات اإليجار  ICANNوتأمل . ألف دوالر 300نحو  2010ويتوقع أن تكون تكاليف التملك خالل السنة المالية 
متعدد السنوات بالعاصمة واشنطن وذلك لتحقيق ميزة التكاليف األآثر فعالية لكل قدم مربعة وتوفير مساحة مكتبية للعاملين بشكل 

  أآثر فعالية 

  

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009لمالية التغيير من السنة ا

          نفقات اإليجار

  %0.0  –  930$  930$  *مارينا دي باي

  %0.0  –  300$  300$  بروآسل

  %58.3-  )140($  240$  100$  سيدني

  %0.0-  –  300$  300$  واشنطن العاصمة

  $1,630  $1,770  $)140(  -7.9%  

  بما يشمل مرآب السيارات*

  )والرد 000( 2010نفقة إيجار السنة المالية  - 11الشكل 

وهي متساوية مع السنة المالية  2010ألف دوالر للسنة المالية  180نحو  ICANNيفترض أن يكون مقدار التأمين التجاري لـ  •
2009  

  2009ألف دوالر متساوية مع السنة المالية  500وتقدر ميزانية عرض نطاق الشبكة بنحو  •
دوالر وتتضمن ترآيب جهاز آمبيوتر وشاشة  6000موظف بنحو تقدر تكاليف اإلعداد ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات لكل  •

  وهاتف وأنظمة نسخ احتياطي وبرامج مرخصة وضمان وحماية ضد السرقات وحماية أمنية
ألف  120بزيادة قدرها  2010ألف دوالر بالسنة المالية  450تقدر ميزانية استمرار العمل التجاري في حالة حدوث آارثة بنحو  •

  2009المالية  دوالر عن السنة
 150ألف دوالر أقل بمبلغ  850بنحو ) الهاتف والهاتف المحمول والمؤتمر الصوتي(تقدر الميزانية المحددة لتكاليف االتصاالت  •

  . وذلك بسبب جهود آفائية التكلفة 2009ألف عن المحددة بالسنة المالية 

  ر ألف دوال 500وتقدر تكاليف الهاتف بما يشمل الهاتف المحمول نحو  •

  )2009متضمنة تكاليف الهاتف خالل السنة المالية (ألف دوالر  350وتقدر ميزانية تكاليف المؤتمر الصوتي بنحو  •

 350والمقدرة بنحو  2009ألف دوالر عند المقارنة مع ميزانية السنة المالية  100وتقدر تكاليف التطوير المهني للمجلس بنحو  •
  2009المالية ألف دوالر ومتساوية مع المقدرة للسنة 

  محقق الشكاوى
  :4الفقرة  1القسم  5بالمادة  ICANNطبقًا للوائح 
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يجب أن يقوم محقق . السنوية ICANNيجب تأسيس الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى من جانب المجلس آجزء من عملية ميزانية 
العامة  ICANNموافقته على الميزانية آكل دون تغيير بميزانية الشكاوى بتسليم الميزانية المقترحة إلى الرئيس ويجب على الرئيس تضمين 

وال يوجد بهذه المادة ما يمنع الرئيس من عرض وجهات نظر منفصلة تتعلق بالمادة أو المقدار أو . للمجلس ICANNالموصى بها من رئيس 
  .السمات األخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى وتقديمها للمجلس

  هالك نفقة الدين ال

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %16.7  200$  1,200$  1,400$  نفقة الدين الهالك

  )دوالر 000( 2010نفقات الدين الهالك للسنة المالية  - 12الشكل 

آما أن الجهد . من مجمل اإليرادات% 2.2ات التي لن يتم جمعها وهي باالفتراض هي اإلعالن نفقة الدين الهالك جدير بالذآر أن قيمة
  .المستمر إلطالع السجالت والمسجلين بتحديثات دفع الفواتير تعتبر اآلن جزءًا من العمليات اليومية وهي ناجحة بشكل عام

  تكاليف الخفض 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ية ميزانية السنة المال
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %73.4  635$  865$  1,500$  الوصف

  )دوالر 000( 2010تكاليف الخفض للسنة المالية  - 13الشكل 

وتتضمن تكلفة رأس المال الذي تم شراؤه قبل السنة ) ICANNسنوات لمعظم أصول  3(تستند تكاليف الخفض إلى فترة خدمة األصل 
  .2010فة إلى خفض عمليات شراء رأس المال الجديد خالل السنة المالية باإلضا 2010المالية 

  تكاليف رأس المال 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %10.3-  )375($  3,660$  3,285$  تكاليف رأس المال

  )دوالر 000( 2010سنة المالية تكاليف رأس المال لل - 14الشكل 

مليون دوالر وهي منخفضة عن المحددة بميزانية السنة المالية  3.3تبلغ  2010جدير بالذآر أن مشروع ميزانية رأس المال للسنة المالية 
الخفض بنفقات رأس المال  ويمكن أن ينسب. 2009مليون دوالر ولكنها زائدة عن نفقة رأس المال المتوقعة للسنة المالية  3.7والبالغة  2009

الجديد وبعض أنشطة خطة التشغيل األخرى للسنة المالية  gTLDبشكل جزئي إلى عمليات التأخير ببرنامج  2009المتوقع عن السنة المالية 
ت تحسين البنية المتأخرة مثل عمليا 2009محددة الستعادة أنشطة السنة المالية  2010وتعتبر خطة نفقة رأس المال للسنة المالية . 2009

 ICANNالتحتية وتحسين عملية استمرار األعمال التجارية وإمكانيات استعادة العمل في حالة األزمة وتحسين االستعداد للتشغيل لخدمات 
رقيته الجديد وت gTLDبعض التمويل الستكمال واجهة طلب  2010وتتضمن ميزانية رأس المال للسنة المالية . المتعددة المباشرة واألساسية

المتعددة ولمزيد من التحسين وفي بعض الحاالت إعادة تنفيذ خدمات التسجيل والمسجلين التلقائية وإجراء  IANAونشره تلقائيًا لخدمات 
والبنية التحتية للخادم الجذري الخاص بـ  ICANNالتحسينات على المرافق الموجودة وحديثة اإلنشاء لبنى تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ 

ICANN . تحسينات طلب األعمال التجارية التي تتكون من أنظمة الحصول على الوثيقة  2010وتتضمن نفقة رأس المال للسنة المالية
سيتم الحقا تضمين قائمة أخرى من ميزانية رأس المال بميزانية . المالي ICANNوإدارة الحالة إلى جانب استبدال الطلبات مثل نظام 

gTLD يوضح الجدول التالي مشروع ميزانية رأس المال لـ. 2010خالل السنة المالية  الجديدة المنفصلة:  
  

  

  )بالدوالر( 2010ميزانية السنة المالية   ميزانية رأس المال

  900,000  الطلبات التجارية

  650,000  عمليات التحسين على البنى التحتية

  600,000  استمرار األعمال التجارية واستعادة العمل وقت األزمة
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  150,000  الجديد TLDنظام طلب 

  150,000  التلقائي IANAنظام 

  150,000  نظام السجل والمسجل التلقائي

  60,000  البنية التحتية للمشارآة العامة

  L"  625,000"عمليات التحسين على البنى التحتية للخادم الجذري 

  3,285,000  

   2010ية تفاصيل ميزانية رأس المال للسنة المال - 15الشكل 
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  االحتمال 

ميزانية السنة المالية   نوع التكلفة
2010  

ميزانية السنة المالية 
2009  

  2009التغيير من السنة المالية 

  %53.9-  )1,750($  3,250$  1,500$  االحتمال

  )دوالر 000( 2010الميزانية المحتملة للسنة المالية  - 16الشكل 

وللسماح بإمكانية تجاوز . الفردية استنادًا إلى المعلومات المتوفرة األآثر موثوقية 2010يتم تقدير عناصر ميزانية السنة المالية  •
  مليون دوالر  1.5التكاليف للتقديرات األصلية، تم تضمين إجمالي الميزانية المحتملة بمبلغ 

بإنفاق المال بما يتوافق مع  ICANNوفي ذلك الوقت، التزمت إدارة . آذلك 2009تم تحديد ميزانية محتملة رسمية للسنة المالية  •
قلة اإلنفاق  2009تعرض تخطيطات السنة المالية . الميزانية األساسية مع إنفاق المال من الميزانية المحتملة عند الضرورة الملحة

  من الميزانية المحتملة
مليون دوالر خالل السنة المالية  3.25مليون دوالر من مبلغ  1.5إلى  2010ويرجع االنخفاض بالميزانية المحتملة للسنة المالية  •

وتحسن وضع الميزانية والثاني، تحسن إمكانية الحصول  ICANNاألول، تحسن تقدير التكلفة لـ : بشكل آبير إلى سببين 2009
ويعني هذا أنه من غير الضروري حساب آل ميزانية محتملة آجزء . على الموافقات على مستوى المجلس مع تبني سياسة اإلنفاق

  :وتشمل أنواع التكاليف التي تم تناولها تحت الميزانية المحتملة ما يلي. ن الميزانية السنويةم

  تم وضع الميزانية المحتملة آجزء لتسوية أية تكاليف آبيرة زائدة قد تحدث - المقاضاة وحل النزاع •

تملة آجزء من عملية التحسينات تم اعتبار تعويض أعضاء المجلس ضمن الميزانية المح - تعويض النفقة وتعويض المجلس •
  .الهيكلية مع إمكانية تعويض مزيد من التكاليف الشاملة للهاتف وتكاليف دعم الكمبيوتر المطلوبة ألعضاء المجلس

بالعمالت غير األمريكية، فقد تم وضع بعض من الميزانية المحتملة جانبا تحسبا  ICANNآما تزيد تكاليف -  مخاطر تبادل العملة •
  :2010فيما يلي معدالت تبادل العملة الرئيسية المستخدمة في الميزانية وخطة تشغيل السنة المالية . بادل العملةلمخاطر ت

  

  نطاق التبادل  أسماء العمالت

  1,457  الجنيه بالمملكة المتحدة

  0.807  الدوالر الكندي

  1.294  اليورو باالتحاد األوروبي

  0.010  الين الياباني

  0.856  الفرنك السويسري

  0.702  الدوالر االسترالي

  0.146  )رينمينبي(اليوان الصيني 

  0.176  الجنيه المصري

  0.020  الروبية الهندية

  0.29  الروبل الروسي
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  المساهمة في الصندوق االحتياطي  . 6
في غضون ثالث إلى خمس  بالتمويل الكامل لالحتياطي المالي الذي يعادل نفقات تشغيل سنة واحدةاالستراتيجية  ICANNتطلب خطة 

مليون دوالر سنويًا إلى صندوق  15ماليين دوالر إلى  10ومن المتوقع الوصول إلى هذا الهدف عن طريق المساهمة بمبلغ . سنوات
في مليون دوالر إلى صندوق االحتياطي  5.6التي تقدر بنحو  2010وسوف تضاف مشاريع ميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية . االحتياطي

وتعد . وهذا أقل من اإلطار المقترح والذي تم نشره في منتصف فبراير تبعًا لالنخفاض في اإليراد والموضح بكل مكان. 2010السنة المالية 
  . ماليين دوالر 10الجديد هي السبب الرئيسي لمساهمات االحتياطي أقل من الرقم المستهدف البالغ  gTLDتكاليف برنامج 

الرئيسية وتجنب زيادة  2010إلى تحقيق أولويات التنافس المتوازن بما فيها التمويل الالزم لمبادرات السنة المالية  تهدف خطة الميزانية
  .الرسوم واالستمرار في نمو الصندوق االحتياطي

تجديد /سوم لزيادةالجديد، فمن المتوقع استخدام بعض نسب التكاليف التاريخية المستردة المدرجة في تطبيق الر TLDعند بدء برنامج 
  . الصندوق االحتياطي
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  الجديدة المنفصلة gTLDتعديل ميزانية   . 7
الجديدة مع جهد تعاوني بين فريق  gTLDsيمضي قدمًا تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة وتطوير اإلجراءات المتبعة في تطبيق 

ICANN تم تقديم أول دليل طلب إرشادي جديد خاص بـ2008ر وفي أآتوب. وخبراء استشاريين من الخارج وبين الجمعية ،gTLD 
ومن . ، تم تقديم مشروع دليل الطلب اإلرشادي الثاني للحصول على تعليقات الجمعية2009وفي فبراير . للحصول على تعليقات الجمعية

  . 2010الجديد بدء الجولة األولى للتطبيقات خالل السنة المالية  gTLDالمتوقع أن يطلق برنامج 

الجديدة المنفصلة للحصول على موافقة العائدات التي تسبب  gTLDالجديد، يتم نشر ميزانية  gTLDوخالل بضعة أشهر قبل إطالق برنامج 
الجديدة والمنفصلة إلى إعداد والموافقة عليها حسب الجدول  gTLDوتحتاج ميزانية . الجديد والتكاليف المرتبطة به gTLDفيها برنامج 

  :المعتادة لألسباب التالية ICANNلذي يختلف عن دورة ميزانية الزمني ا

وليس هناك سبب وجيه لتسريع الموافقة على نفقات الميزانية . gTLDوال يزال القلق والشك بشأن توقيت البرنامج الجديد  •
الالزمة لإلعداد للبدء تكون  آما لوحظ في مكان آخر، فإن النفقات األساسية. وتوقعات اإليرادات إلى أن يصبح التوقيت معروفًا

  . 2010مدرجة في مقترح ميزانية السنة المالية 
وهكذا فإن الرسوم والتكاليف التي . الجديد طبقًا للسياسة ليكون برنامج محايد لتكاليف اإليرادات gTLDوقد تم تنفيذ برنامج  •

وليست هناك حاجة . العامة ICANNالجديد يجب احتسابه بشكل منفصل عن رؤوس أموال  gTLDأنفقت على برنامج 
  .ICANNللحصول على الموافقة على هذه األموال اآلن قبل البرنامج فلن يزيد البرنامج من ميزانية صافي التشغيل 

الجديدة، فإن بعض العناصر التي تؤثر على  gTLDعلى الرغم من التقدم الجيد الذي تحقق في جوانب عديدة من خطة تنفيذ  •
  .وسوف تتوقف الميزانية النهائية على خطة تنفيذ نهائية ومقبولة. عد صياغتها نهائيًاالتكاليف لم يتم ب

يوم قبل بدء الجولة األولى من برنامج  90الجديدة المنفصلة لمجلس اإلدارة للموافقة عليها بما يقرب من  gTLDيتم إعداد تعديل ميزانية 
gTLD وسوف يتضمن ما يلي. الجديد:  

  .الموارد الالزمة لتجهيز وتقديم طلبات للتفويض. دات ودفع المبالغ المستردةيتوقع تجميع اإليرا •
  المنهجية التي سوف تستخدم لتجديد موارد الصندوق االحتياطي مع جزء من آل الرسوم المرتبطة بتكاليف التطوير  •
  )ICANNمنهجية محاسبة تكاليف (ة اآلليات التي ستستخدم لهذه العملية والمتابعة وتقديم تقرير عن تكاليف التجهيز المتغير •
يتم تنفيذ العملية التي يتم من خاللها تحديد أي من األموال الفائضة، إن وجدت، في ذلك الحث على مشارآة المجتمع في جميع  •

  . القرارات المتعلقة حول مدى ومتى وألي غرض سيتم اإلنفاق

فإنه من المرجح نقل هذه التكاليف إلى المتقدمين في الجوالت إذا آان هناك عجز وتجاوزت تكاليف البرنامج حجم اإليرادات،  •
  .الالحقة

المبادئ التي ستوجه جميع محاسبة التكاليف وجهود المحقق للتأآد من أن النفقات يتم الصرف بها بحكمة وآفاءة وفقًا لألولويات  •
  .لهالجديد بأآم gTLDمناسبة للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة لحساب برنامج 
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  أنشطة خطة التشغيل  -الملحق أ 
  جديد gTLDتفويض وتنفيذ   1.أ

وتشمل األنشطة . الجديد gTLDsحول  GACالعامة مع مراعاة مبادئ  GNSOاالنتهاء من خطة التنفيذ وفقًا لتوصيات سياسة  •
  : الرئيسية

واستكمال الصيغة  DNSوق وجوانب استقرار إجراء مشاورات داخل المجتمع لحل قضايا التنفيذ الشاملة المعلقة مثل حماية الحق •
النهائية لدليل مقدم الطلب اإلرشادي، وتنسيق تصميم نشر نظام تقديم الطلبات على االنترنت وتطبيق خطة اتصاالت واسعة 

  .النطاق
  .جديدة بعد االنتهاء من هذه العملية لحملة اتصاالت تمتد أربعة أشهر gTLDبدء عملية تطبيق  •
  .الجديدة في وظيفة اتصال السجل gTLDsألنشطة التنفيذية من أجل استالم ومعالجة الطلبات ومن أجل دعم االنتهاء من ا  •
تطوير وتنفيذ اإلجراءات . IANAإنشاء آلية للنظر في خدمات السجل الجديدة والمهام المالية والقانونية واالمتثال التعاقدي و •

وقرارات من مصادر خارجية مبنية على / عمل فريق ( ICANNلى فريق واالحتفاظ بهيئات تقييم من الموظفين واإلبقاء ع
  ) الفوائد/تحليل التكاليف

  الجديدة إلنشاء وإدامة االستعداد لإلذعان التعاقدي التشغيلي gTLDsوضع وتنفيذ خطة عمل االمتثال  •
  .ضمان االستجابة والوعي العالمي ألصحاب المصلحة العالميين •
  إضافيين حسب الحاجة لشغل األماآن التي تمليها خطة االستعداد التشغيلية تعيين موظفين واستشاريين •

  IDNتنفيذ   2.أ
وتنفيذ الخطة مما يؤدى إلى . IDNCوفقًا لتوصية مجموعة عمل  IDN ccTLDإنهاء التخطيط واستكمال خطة تنفيذ التتبع السريع  •

وتشمل تفاصيل التنفيذ تنفيذ خطة اتصاالت واسعة  .2010في المنطقة الجذرية خالل السنة المالية  IDN ccTLDsتفويض 
والرسوم والتنسيق  ccTLDsوتطوير وتنفيذ طلب التقديم وعملية التقييم، وحسم قضايا السياسات المتعلقة مثل شكل االتفاقات مع 

  )DNNSECو gTLDمثل إدخال (مع عمليات منطقة جذور أخرى 
تسهيل استكمال : الجديدة TLDلتنفيذ القياسي وتحديد المعايير التقنية لـ بالعمليات ل IDNAضمان تنفيذ مراجعة بروتوآول  •

  IDNإدارة تعديل المبادئ التوجيهية لـ /والتنسيق IDNAبروتوآول 
الثالثة وأحداث المجتمع األخرى ذات الصلة وذلك  ICANNمستويات إقليمية واجتماعات  6توفير التواصل والتعليم على  •

  تتاح المنطقة على أعلى مستوى وتفهم وتسوية األمور اإلقليميةلتشجيع المشارآة في اف
المنقح وأي احتياطات تقنية إضافية قد تكون ضرورية لبدء  IDNAالتوجيهية لتتسق مع بروتوآول  IDNإنهاء مراجعة مبادئ  •

IDN TLDs  

  وتحسين العمليات التكنولوجية IANA  3.أ
يير المنطقة الجذرية بدقة وموثوقية وفي الوقت المناسب والمقدمة من ِقبل للتعامل مع طلبات تغ RZMاختبار وتنفيذ برامج  •

  gTLDو ccTLDسجالت 
  إدارة معالجة طلب المنطقة الجذرية ومواصلة تحسين العملية لتحسين الكفاءة والموثوقية •
  تحسين تقارير األداء الخاصة بااللتزامات المنشورة •
  وآولتحسين الكفاءة في معالجة طلب تجهيز البروت •
، وإجراء تغييرات وفقًا لردود الفعل IANAإدارة عالقات المساهمين بطريقة يمكن قياسها عن طريق طلب معلومات عن أداء  •

  ونشر المقاييس بشأن التغييرات والردود
  إدارة عدد طلبات الموارد وتقديم تقرير عن سرعة أداء االلتزامات المنشورة •
إلى حكومة الواليات (التحسينات الموصى بها لتقرير وزارة التجارة الشهري : ألداءاإلبالغ عن األنشطة الجارية ومستوى ا •

واإليفاء بالمواعيد النهائية لجميع التقارير ونشر مجموعة آاملة من مقاييس األداء حول لوحة ) USGالمتحدة األمريكية 
ICANN في الوقت المناسب  

  IDNsالجديدة، بما في ذلك  ccTLDsو gTLDs صياغة وتنفيذ االستعداد التشغيلية الستيعاب تفويض •
  إدارة وثائق السياسة والمحافظة عليها •
وغيرها  USGالمخصصة لمنطقة الجذر واالستمرار في األنشطة الحالية المحددة وتسهيل تقديم التقارير إلى  DNSSECدعم  •

  من أصحاب المصلحة
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) على سبيل المثال، إدارة تغيير المنطقة الجذرية(نشطة الرئيسية لدعم األ IANAإدخال تحسينات على البنية التحتية الخاصة بـ  •
  من خالل تسهيل الرصد ومهمة ضمان الجودة

  وضع خطة مشروع ميزة العمل التجاري وبرنامج البدء •

  عمليات األمان واالستقرار والمرونة   4.أ
  :ل األنشطة األساسية ما يليوتشم. آمساهم إجمالي بأمان اإلنترنت واالستقرار والمرونة ICANNتحسين جهود  •

لتحسين أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت بحلول أآتوبر من العام  ICANNضمان الموافقة من ِقبل المجتمع والمجلس لخطة  •
2009  

وتأسيس خطط عمل  ICANNمع الشرآاء آما هو محدد في خطة  ICANNتضافر جهود أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت لـ  •
   2010وفبراير  2009والبدء بتنفيذ الجهود المشترآة بين أآتوبر  2009لول نهاية عام مشترآة محددة بح

ومرآز  DNSالعمل مع المنظمات العالمية الرئيسية الرائدة في مجال حماية اإلنترنت بما يشمل معهد هندسة البرامج وعمليات  •
ة ألنظمة أمان المعلومات والشبكة ومنتدى فرق االستشارية والوآالة األوربي ARCومجموعة  DNS-OARCوالبحث والتحليل 

بحلول ديسمبر من  ICANNاالستجابة للحوادث وذلك آله للعمل على تأسيس مقاييس برامج أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت بـ 
   2010وإجراء تقييمات برامج أولية بحلول يونيو من العام  2009العام 

من  SSRتبني آلية لتحسين عملية االشتراك في أنشطة . بة ألصحاب المصلحةضمان االشتراك والوعي العالمي واالستجا •
تطوير البرنامج . ICANNأصحاب المصلحة الموجودين بالدول النامية لتشمل االستفادة من برامج المتابعة المحتملة التابعة لـ 

  2011العتبارها في ميزانية وخطة تشغيل العام  2010المقترح بحلول يونيو من العام 

  :وتشمل األنشطة الرئيسية ما يلي. تحسين نظام اسم النطاق بشكل عام ألمان واستقرار ومرونة اإلنترنت •

بحلول أآتوبر من  DNSالعمل مع الشرآاء وتأسيس مبادرة وخطة عمل لتحسين االستجابات المشترآة للتهديدات التي تسيء إلى  •
  2010من العام وإطالق مناهج مشترآة قوية بحلول يناير  2009العام 

مرآز تحليل وبحث ( OARCوالمؤسسة بالتعاون مع  DNSتحسين وتقوية أفضل الممارسات العملية ألمان ومرونة واستقرار  •
  2009مع تنفيذ نطاق آامل من قدرات التخطيط بحلول ديسمبر من العام ) مشغلي اإلنترنت

وللفرص للتعاون  DNSلتحديد المخاطر الرئيسية لـ  2010ام في بداية الع DNSالتعاون والشراآة في إطار ندوة أمان ومرونة  •
  DNS SSRالمستند إلى المجتمع لتحسين عملية أمان واستقرار ومرونة 

المشارآة بفعالية في مشغالت الخدمة األساسية والمنتديات التقنية وقيادة التخطيط المشترك وتنفيذ برنامج تدريب االستجابة  •
  2010ساسي بحلول ربيع عام المحتملة لنظام الخادم األ

  :وتشتمل النشاطات الرئيسية على. تحسين أمان واستقرار ومرونة نطاقات المستوى األعلى •

ومرآز  ISOCاإلقليمية و TLDعالميا بالتزامن مع مفوضات  TLDالتحسين والتنفيذ المستمر لبرنامج إنشاء سعة مرونة وأمان  •
  :ة ما يليوتشمل النشاطات الرئيسي. موارد بدء الشبكة

اإلقليمية فيما يتعلق  TLDالتبني المستمر لبرنامج االستجابة المحتملة والهجوم مع خمس من ورش العمل بالتعاون مع منظمات  •
ضمان التدريب وتوفر المواد باللغات اإلنجليزية . والممارسات العملية الجيدة بالمنهج DNS/TLDبالدروس المستفادة من أمان 

   2009هاية العام واإلسبانية بحلول ن

آما تجمع تدريب / العملي، تتوفر مناهج موحدة حول عمليات التشغيل للسجل التقني  NSRCوتطوير  ISOCوبالترابط مع  •
والترآيز على المحتوى الكامل الحالي لورشة عمل األمان التقني إلى . DNSمشغالت التسجيل مع محتويات الترآيز على أمان 

  في ثالث ورش عمل ccTLDع المطلقة في اتجاه تدريب أعضاء تشغيل جانب مصالح وجهود المجتم

والمنظمات اإلقليمية في  TLDوتوفير الدعم لـ . اإلقليمية TLDإجراء ثالث ورش عمل تدريبية رئيسية بالتعاون مع منظمات  •
  2010حلول يونيو من العام وأحدها ب 2009التخطيط وإجراء تدريبات أولية هادفة إلى إجراء أحد األحداث بحلول نهاية عام 

ليشمل العمل مع المجتمع على مستوى العالم بهدف تنقيح خطة استمرارية  TLDتعزيز استمرار الدعم لبرنامج استمرارية  •
وعمل تدريبات مشترآة أخرى مع  2009واتخاذ إجراءات لمستودع البيانات المباشرة لتنفيذها بحلول أواخر عام  gTLDتسجيل 

   2010يين في يناير من العام الشرآاء الرئيس

  :وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي. جديدة gTLDو IDNلتنفيذ برامج  ICANNتحسين أمان برامج : البرنامج •

). نظام تطبيق نطاق المستوى األعلى( TASضمان تطوير تطبيقات البرنامج المطورة لدعم البرامج خصوصًا في ظل أمان  •
وإطالق البرنامج للتأآيد على األمان المستمر  2009واختبار االنهيار بحلول سبتمبر من العام األولي  TASإجراء مراجعة رمز 

  2009لكافة التطبيقات الجديدة المرتبطة مع هذه البرامج بحلول نهاية العام 
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تطبيق طالب الجديدة المدمجة مع عملية  gTLD/IDNتأسيس وتنفيذ عملية تقييم ترتكز على المرونة واألمان لعملية تطبيق  •
  2009الوظيفة إجماال بحيث تبدأ في خريف عام 

وتشمل . والموظفين وتسهيل برامج األمان بالتوافق مع معايير القياس الدولية ICANNإجراء وتحسين المعلومات المشترآة لـ  •
  :النشاطات الرئيسية ما يلي

  فعال إلجراءات وعناصر التحكم باألمانومراقبة التنفيذ ال ICANNضمان حدوث عملية التحديث السنوي لخطط أمان  •

وإجراء ما يلزم الستمرارية التجارة خالل ربيع عام . المشترآة وتخطيط استمرارية التجارة ICANNتنسيق إدارة مخاطر أمان  •
2009  

  2009بحلول أآتوبر من العام  ICANNإجراء تقييم أمان مادي لمنشآت  •

  2010بيع عام في ر ICANNإجراء تدقيق خارجي لبرنامج أمان  •

بأدوات مالئمة للمهارات القوية مع الحفاظ على التعرف على تهديدات األمان والقيام بأفضل  ICANNضمان تمتع أعضاء أمان  •
  الممارسات العملية

  االمتثال التعاقدي  5.أ
الية ومخاطر السمعة مع إجراء تقييم مخاطر االمتثال التعاقدي للتعرف على مناطق التشغيل الداخلية والخارجية والمخاطر الم •

  إنشاء خطط وعناصر تحكم لخفض هذه المشكالت ولتعيين أولوية جهود تحسين التوافق التشغيلي
وذلك لزيادة االتصال الخارجي بأصحاب المصلحة العالميين  ICANNتكوين مجلس استشاري لالمتثال التعاقدي الخارجي لـ  •

 gTLDبإجراءات تعزيز التوافق التعاقدي العالمي وخطة إجراء توافق  والتنظيميين والوسائط إلعالم وحث وزيادة الوعي
  المقترحة Whoisودراسات 

واإلدارة العليا  GNSOاالقتصادي آما تم توجيهه من ِقبل المجلس ومجلس /عن االمتثال التعاقدي Whoisإجراء دراسات  •
لمدافعون عن الخصوصية واألطراف التعاقدية على سبيل المثال ا: لتوفير معلومات ذات صلة باألطراف صاحبة المصلحة

  وأطراف الوصول لتعزيز القانون 
اإلدارة واالستجابة وقياس مستوى صاحب الشكاوى الواردة حول السجالت والمسجلين وشكاوى المستهلك فيما يخص عدم دقة  •

  Whoisبيانات 
ى تعزيز تحويل سياسة حل النزاع الموحدة وإرسال إحصائيات شكاو Whoisتحليل بيانات تحقيق تدقيق عدم دقة بيانات  •

)UDRP (وجمع إحصائيات األداء التوافقي وطلب تقارير سنوية ونصف سنوية عن التوافق التعاقدي  
لتقييم االتجاهات وتحديد اإلجراءات التوافقية ونشر النتائج لتحسين فرص تعزيز االمتثال  WDPRSتحليل بيانات شكاوى  •

  التعاقدي
  بما يشمل خدمات الخصوصية وقانون البروآسي Whoisم المستمر والمتابعة لتحسين دقة بيانات تبني طرق التقيي •
  )AGP(تدقيق المسجلين لإلعالم بشأن توافق متطلبات اإلعالم خالل فترة السماح باإلضافة  •
همية تعزيز االمتثال تأسيس أعضاء تدقيق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان وشرق أسيا ومنطقة الشرق األوسط لنقل أ •

  التعاقدي لكل اتفاقيات المسجلين والسجل 
من البداية وحتى اتخاذ القرار بحلول يناير من العام  UDRPتطوير وتخطيط عملية تجارية جديدة للتعامل مع أحداث توافق  •

2010  
لتحسين فرص تعزيز االمتثال لتقييم االتجاهات وتحديد اإلجراءات التوافقية ونشر النتائج  WDPRSتحليل بيانات شكاوى  •

  .التعاقدي
  تنفيذ عملية تحسين على أنظمة االمتثال التعاقدي والعمليات لتحسين وتشغيل الوظائف التجارية األساسية تلقائيًا •
  IDNالجديدة وبما يشمل  gTLDطلب وتنفيذ خطة االستعداد للتشغيل لوظيفة االمتثال التعاقدي لتأدية تفويض  •
ق للودائع الموجودة بمستودع بيانات المسجلين لكل المسجلين مرتين آل عام وتنفيذ إجراءات لضمان االمتثال إجراء عمليات تدقي •

 بجداول الودائع

  

  اإلمدادات األساسية لالجتماع  6.أ
ميم تقنية الصوت والصورة واإلضاءة وتص: الدولية العامة الثالثة من خالل عملية تنفيذ محسنة ICANNزيادة مهنية اجتماعات  •

  المرحلة المتقدمة والراعي ورؤية التسجيل والمشارآة عن ُبعد
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  إعادة تصميم جدول االجتماعات للتعرف والتدقيق بشكل أفضل والمشارآة العامة ومنتدى التعليق العام •
  :الدولية المستقبلية ICANNتحديد واختيار مواقع اجتماعات  •

  نشر إعالنات إلبداء االهتمام  •

  رحاتإصدار الطلبات للمقت •

  القيام بزيارات ميدانية •

  تقييم المقترحات •

  تطوير أوراق الخضوع للمجلس •

. الدولية العامة بفعالية لضمان أعلى مستوى من المشارآة العامة والدعم االنتخابي ICANNتخطيط وتنفيذ آافة نقاط اجتماعات  •
  :تشتمل النشاطات على ما يلي

  تحديد الموقع •

  اإلدارة والعقود الفندقية •

  اإلنترنتاتصال  •

  الدعم وأجهزة الصوت والصورة •

  التسجيل واألعضاء •

  نشاطات الكفالة والضيافة •

  تطوير الجدول والنشر •

  تطوير موقع الويب الخاص باالجتماعات •

اختيار الموقع والعقود الفندقية وتخطيط تقنية الصوت والصورة : وتشمل األنشطة. توفير الدعم الجتماعي التواصل اإلقليمين •
  إدارة االجتماعات الصغيرة والتوقيع وخدمات الترجمة والدعم المباشر بالموقع: F&Bوترتيبات 

اختيار الموقع والعقود الفندقية وتحديد الصوت : وتشمل األنشطة. التسجيل الثالث/باإلضافة إلى توفير الدعم لشرآات السجل •
  التوقيع والدعم المباشر بالموقع : F&Bوالصورة وترتيبات 

  اختيار الموقع والعقود الفندقية: وتشمل األنشطة. ثنين من أماآن المجلستوفير الدعم ال •
إنتاج العروض لمنطقة الجهة : وتشمل األنشطة. توفير الدعم للمشارآة بالعالقات االستراتيجية العالمية بمؤتمري اإلنترنت •

  الراعية والعقود الفندقية وإدارة االجتماعات الصغيرة والدعم المباشر بالموقع
العقود الفندقية وتحديد الصوت والصورة وترتيبات : وتشمل األنشطة. األربعة اإلضافية ICANNفير الدعم الجتماعات تو •

F&B وإدارة االجتماعات الصغيرة والدعم المباشر بالموقع  

  دعم الدوائر االنتخابية  7.أ
إلى جانب الدعم ) مقاالت مستهدفة 6(للموظفين واالتصاالت من خالل إنشاء أوراق مختصرة على أساس الطلب  GACدعم  •

  اإلداري أو التقني مثل ترجمة المواد وترجمة الجلسات وترتيبات المكالمات واإلخبار عن الجيل على فترات زمنية
 RADARونظام المنتدى الجديد وتنفيذ تحسينات برنامج السجل وتنفيذ تحسينات  GNSOنشر تحسينات موقع الويب الخاص بـ  •

  مدخالت قسم المسجلين استنادًا إلى 
   ACو SOتطوير ودعم التعليم المستهدف ومبادرات مشارآة المعلومات الرامية إلى زيادة االشتراك في  •
لالستخدام على نطاق المجلس للمساعدة في االشتراك  ICANNتطوير وتوفير األدوات السياسية حول المشكالت المتعلقة بـ  •

  بشكل أآبر بعملية وضع السياسة 
  )جديدة ALSesبما يشمل توظيف (مواد بالتشاور مع المجتمع العام لالستخدام في أنشطة التواصل  إنتاج •
  ضمان االشتراك والمشارآة العالمية العامة بشكل آبير من خالل زيادة ترجمة الوثائق •
ليمية على األقل إلى جانب مناطق إق 3أقسام المسجل والسجل لتنسيق التواصل بشكل أفضل بالدوائر االنتخابية عالميا من خالل  •

  األحداث الصناعية وزيادة الفرص من خالل الطاقم بالمناطق وهكذا 
  زيادة فرق العالقات المتبادلة للمسجل والسجل باالستعانة بالطاقم المتواجد بآسيا •
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بات جديدة ما دعت وتتبع العقد الحاآم لكل مسجل ما أمكن وإدارة متطل RAAتطوير وتنفيذ آلية إلصدار إصدارات جديدة من  •
  RAAالحاجة ضمن إصدارات بديلة من 

االستمرار في تشغيل برنامج مستودع بيانات المسجلين والتسجيل داخل المجلس بطريقة آطريقة النشر على موقع الويب الخاص  •
  وتقديم واختبار وتنفيذ وظيفة تدقيق مستودع البيانات ICANNبـ 

  IDNالجديدة وبما يشمل  gTLDئف العالقات المتبادلة للمسجل لتأدية تفويض طلب وتنفيذ خطة االستعداد للتشغيل لوظا •

  دعم تطوير السياسات  8.أ
  سكرتير القسم ومدير السياسات لتحسين الدعم: االحتفاظ بعضويين احتياطيين من الموظفين •
  تجديد عملية جمع ومعالجة التعليقات العلنية بشأن قضايا السياسة العامة •
  لترجمة الوثائق المرتبطة بوضع السياساتوضع وتنفيذ خطة  •
   GNSOدعم تنفيذ بنية مجموعة المساهمين الجدد في  •
   GNSOالمنقحة لـ " بيان المصالح"وضع وتنفيذ عملية  •
  GNSOتنقيح اللوائح إلعادة هيكلة وتحسين  •
   ACsو SOsدعم البرامج المستهدفة لزيادة المشارآة المباشرة في  •
  GNSOات المشارآين تطوير وصيانة قاعدة بيان •
بصفة مستمرة بتطوير االتجاهات الصناعية التي ستساعدهم على تحديد القضايا السياسية  ACsو SOsوضع وتنفيذ عملية إبالغ  •

  الهامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة 

  المشارآة العالمية وزيادة المشارآة الدولية  9.أ
لمي حول المعلومات المتعلقة باالشتراك العالمي بما يتضمن معلومات حول أنشطة بمناطق تأسيس اتصاالت محسنة للمجتمع العا •

  خاصة
  إنهاء إعداد توظيف االشتراك العالمي الكامل بمنطقة أسيا لتهنئة الفريق العالمي الحالي •
دد على المستوى الدولي االشتراك في الجهود لالستمرار في تعزيز ودعم قيادة القطاع الخاص ونموذج أصحاب المصلحة المتع •

 ICANNمن خالل العروض التقديمية والتواصل التعليمي والمشارآة في االجتماعات السياسية والحاآمة المتعددة المتعلقة بـ 
ومراقبة النشاط على المستوى الدولي وإنتاج أوراق مختصرة وسيناريوهات وتحليالت وظيفية ومعلومات استراتيجية لإلدارة 

  ICANNتخطيط لمبادرات وعمل العليا في ال
  تحسين دمج االشتراك العالمي بعمليات تشغيل المنظمة اليومية وزيادة الوعي •
لتعزيز المشارآة في ) وما إلى ذلك IDNsالجديدة و gTLDsاألمن و(دعم التسهيل على مستويات إقليمية لمبادرات برامج  •

  فترات التعليق العام وآذلك زيادة الوعي واالشتراك؛ 
  . ccTLDsذات الصلة بـ  IANAاألقسام بالمناطق الخاصة بما يتضمن  دعم •
ووضع وتنفيذ آلية لتقييم نوعية  ICANNتعزيز برنامج المنح لزيادة التنوع وحجم ونوعية المشارآة في عمليات تطوير فريق  •

  وتأثير المشارآة باإلضافة إلى إحصاءات وصفية
  غيب بالمشارآة بما يشمل المشارآة عن ُبعد؛ االشتراك في عمليات التحسين المستمرة للتر •
وبالمهمة ونطاق المسؤولية ألصحاب المصلحة المستقبليين  ICANNتعزيز ودمج المعلومات ذات الصلة بالمشكالت المتعلقة بـ  •

  والطاقم وأعضاء المجلس 
  )قليميةمديرو العالقات اإل( MRRعبر طاقم  ICANNتنفيذ آلية لضمان ثبات االتصاالت بكل مناطق  •

  ICANNدعم السفر لمجتمع   10.أ
واالجتماعات اإلقليمية  ICANNتقديم الدعم لموارد السفر لدعم المنظمات واللجان االستشارية حسب الحاجة الجتماعات  •

  والتوعية بطريقة عادلة ومنصفة 
  2011ومواصلة رصد السنة المالية  2010إعادة النظر في نهج تقديم الدعم للسفر للسنة المالية  •
توفير الدعم اإلداري المناسب لبرنامج دعم السفر وذلك لضمان الوضوح حول من سيتم دعمه وما هو مستوى ونوع التكاليف  •

  التي يجب دعمها بكفاءة والتكاليف التي يتم التصرف بها بكفاءة وحكمة
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لية المحددة والميزانية والمشارآة النطاق والعم: والذي يشمل GACاستجابة لطلب  GACتصميم وتنفيذ ودعم برنامج المشارآة  •
في العملية اإلدارية والمساعدة في زيادة الوعي بالبرنامج لزيادة تنوع مقدمي الطلبات وضمان وجود آلية لتقييم نوعية وتأثير 

  المشارآين

  محقق الشكاوى  11.أ
رة والهيئات االنتخابية التابعة لـ ومجلس اإلدا ICANNتلقي الشكاوى من المجتمع بشأن نزاهة اإلجراءات والقرارات وطاقم  •

ICANN   
  بوصفه رائدًا في مجال تسوية المنازعات عبر اإلنترنت ICANNالتوعية بشأن أنشطة مكتب محقق الشكاوى و •
  إصدار تقرير سنوي لمجلس اإلدارة والمجتمع •
يجب تأسيس الميزانية السنوية لمكتب : 4قرة الف 1القسم  5بالمادة  ICANNطبقا للوائح لما تقرره الالئحة الخامسة  الميزانية وفقًا •

يجب أن يقوم محقق الشكاوى بتسليم الميزانية . السنوية ICANNمحقق الشكاوى من جانب المجلس آجزء من عملية ميزانية 
ها العامة الموصى ب ICANNالمقترحة إلى الرئيس ويجب على الرئيس تضمين موافقته على الميزانية آكل دون تغيير بميزانية 

وال يوجد بهذه المادة ما يمنع الرئيس من عرض وجهات نظر منفصلة تتعلق بالمادة أو المقدار أو . للمجلس ICANNمن رئيس 
  السمات األخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى وتقديمها للمجلس

  تقييم فعالية برنامج محقق الشكاوى  •
   ICANNالذي سيجرى داخل المشارآة في مؤتمرات محقق الشكاوى وتنفيذ البحث  •
  والبحث ICANNإنتاج مواد دراسية ومنشورات حول أنشطة محقق الشكاوى  •
  رصد حالة وإدارة نظام التدوين  •
  ICANNتحديد االتجاهات والقضايا الحاسمة إلدارة ومجلس إدارة  •
  من خالل حلول تسوية محايدة وفعالة ICANNزيادة مقدار سمعة  •
  في الوقت المناسب وباللغة التي يختاروها التواصل مع مع أصحاب الشكوى •
  ICANNتطوير العالقات الداخلية والخارجية من أجل تعزيز فهم عملية محقق الشكاوى وآليات تسوية النازعات في  •
  اإلشراف على مساعد محقق الشكاوى •
  للعمل بالنيابة عن محقق الشكاوى أثناء اإلجازة السنوية أو في حالة التغيب) ملحق( •
  لمقابلة العامة  ICANNعلى المكتب خالل االجتماعات العامة الدولية  الحفاظ •
  تلبية متطلبات معايير الممارسة السرية والحياد والنزاهة •
  تقديم تقارير مكتوبة إلى مجلس اإلدارة على أساس الضرورة لكل حالة  •

  دعم المجلس  12.أ
  والتدريب والحفاظ على النظام؛  إنشاء وتنفيذ بوابة المجلس، بما في ذلك التجارة االلكترونية •
  تنسيق وإدارة استضافة موقع المجلس حسب الحاجة   •
الثالثة العامة الدولية على النحو  ICANNواجتماعات  3، 2توفير الدعم اإلداري والسفر لجميع أعضاء المجلس في المعتكفات  •

  المطلوب في مواعيد منتظمة الجتماعات المجلس
  الثالثة العامة الدولية  ICANNالمجلس في اجتماعات  تنسيق الدعم لمساعد لرئيس •
  تنسيق الدعم اإلداري لجميع لجان المجلس  •
  إدارة تقويم المجلس بفاعلية   •
  إشراك خبير استشاري لتقييم مهارات المجلس لمرة واحدة  •
  ما في ذلك السفر تنسيق وإدارة المستشار لفرص تدريب مجلس اإلدارة على اثنين من التراجع والندوات المتعددة ب •
  تنسيق وتسهيل دفع النفقات المباشرة  •
  األمين العام للقضايا واألحداث ذات الصلة بالمجلس / دعم المستشار •

   NomComدعم    13.أ
عن طريق تقديم محاضر االجتماع ووضع الرسوم البيانية والخرائط ذات الصلة وغيرها من  NomComدعم أنشطة لجنة  •

   2010ترة السنة المالية المهام اإلدارية خالل ف
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  بما في ذلك مقدم التقييم وفريق التقييم) NomCom(دعم سفر لجنة الترشيح  •

  DNSعمليات تشغيل  14.أ
  بتوقيع تصميمات تسهيل تلبي احتياجات المجتمع DNSSECالتصديق على  •
  DNSSECنشر الجودة في اإلنتاج وخدمات  •
  "L"نشر معمل اختبار الجذور  •
  الجديدة" L"ة العالمية الجذرية إنهاء تصميم النقط •
  "L"إنهاء تصميم النقطة المحلية الجذرية  •
  من مناطق إدارة تكنولوجيا المعلومات DNSفصل ثانوي للمناطق التي تديرها مجموعة  •
والتفويض أواخر  ICANNبموجب مسئولية  DNSبدء عمل وتوظيف مجموعة بحث صغيرة ترآز على عمليات التطوير بـ  •

  إشراك المجتمع في خطة تهدف لهذا الجهد. 2010ة السنة المالي
  تقييم احتياجات تطوير البرنامج ثالث مرات آل عام  •

  التحسين اإلداري  15.أ
  ASOو ccNSOإجراء مراجعات وتقييمات خارجية لـ  •
 NomComو ALACو gNSOبالنسبة لـ ) نشر تنفيذ أو مراحل مجموعة العمل(وضع مؤشرات أداء وحلقات عمل  •

  ت المجلس التنظيمية ومراجعا
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  األمور المالية -الملحق ب 
  :للمساءلة والشفافية، تقدم المعلومات المالية التالية ICANNللمساعدة في انجاز مهمة 

  ) غير المدققة(البيان المتوقع لإليرادات والتكاليف  •
  )غير المدققة(الفعلية  ICANNمقارنة تاريخية لميزانيات  •
  الفعلية باليورو ICANNت مقارنة تاريخية لميزانيا •
  .على موقع الويب ICANNالخاصة بـ  2008اإلقرارات المالية المدققة للسنة المالية تتوفر  •

  
  

http://www.icann.org/en/financials/financial-report-fye-30jun08-en.pdf
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  2009مايو  29  2010مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 
 

 37 صفحة 

  ICANNوجهات نظر بديلة إلنفاق  - الملحق ج
، وأنه من المتوقع أن تستكمل جميع 2010وخطة التشغيل المرفقة للسنة المالية  2012-2009بخطة استراتيجية   ICANN ترتبط ميزانية

  :واستند مشروع الميزانية على ما يلي. األنشطة التنظيمية الموضحة خالل هذه الميزانية المقترحة

  مليون دوالر 64.34إيرادات قدرها  •
  مليون دوالر  54.37نفقات تشغيل إجمالية تبلغ  •
  مليون دوالر 2.90يبلغ ) انخفاض ودين هالك(نفقات غير تشغيلية  •
  مليون دوالر 1.50ميزانية محتملة  •
  مليون دوالر 5.58المساهمة في االحتياطي بنحو  •
  مليون دوالر 3.29ميزانية رأس المال وتبلغ  •

بمزيد من التفصيل ومن وجهات نظر أآثر اتساقا مع  ICANNفي معرض االستجابة القتراحات المجتمع وطلبات رؤية خطط إنفاق 
ليست هناك وجهة نظر صحيحة وليست . وجهات نظر بديلة للميزانية 2010األولويات، يقدم مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 

وتشمل وجهات النظر البديلة . ئلةآل وجهة نظر تقدم منظور مختلف وتسهل اإلجابات لمجموعات مختلفة من األس. هناك وجهة نظر خاطئة
  :الموجودة بهذا الملحق ما يلي

  ) مثل العاملين وخدمات االجتماعات والسفر والمدير(نظرة الحسابات التقليدية  .1

  )وما إلى ذلك ssrالجديد واالمتثال التعاقدي وعمليات التشغيل الخاصة بـ  gTLDمثل (نظرة اإلعالم الوظيفي  .2

ودعم المجلس العام  ccNSOو ccودعم  GNSOو TLDمثل الدعم العام لـ ) (CAG(ة نظرة مجموعة حساب التكلف .3
  )وما إلى ذلك ALACو

  )SSR(نظرة األمان واالستقرار والمرونة  .4

  نظرة األولوية االستراتيجية .5

  نظرة المبدأ .6

  نظرة مصدر اإليراد .7
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  نظرة الحسابات التقليدية   1.ج
. من األعوام السابقة ICANNموجودة أدناه تعتبر أحد التنسيقات المألوفة آثيرا لقراء ميزانيات جدير بالذآر أن نظرة الحسابات التقليدية ال

  .وتعرض هذه النظرة نقاط اإلنفاق األربعة الرئيسية ذات الصلة بخطة التشغيل بكل قسم
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  نظرة اإلعالم الوظيفي   2.ج
من الشفافية والمسئولية وهي خطوة تأتي  ICANNمبادئ األساسية لـ جدير بالذآر أن الغرض الرئيسي من اإلعالم الوظيفي هو دعم ال

وتتفق خطوة اإلعالم الوظيفي آثيرا مع طريقة اعتبار . ICANNاستجابة لطلبات المجتمع للتعرف بشكل أفضل على طريقة أولوية إنفاق 
اإلعالم التقليدي عن النفقات من العاملين ونفقات  الجديدة واالمتثال التعاقدي ونفقات األمن بخالف gTLDمثل ( ICANNالمجتمع ألنشطة 
تم تحديد فئات اإلعالم الوظيفي استنادا إلى الخطة االستراتيجية وخطة التشغيل واقتراحات المجتمع ومناقشات اللجنة ). السفر وما إلى ذلك

إلى جانب المساعدة على ضمان إنفاق  ICANN أخيرا سيساعد هذا النوع من اإلعالم على تسهيل وضع أولويات ميزانيات. المالية للمجلس
  .الميزانيات بشكل فعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2009مايو  29  2010مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 
 

 40 صفحة 

  ) CAG(نظرة مجموعة تحليل التكلفة   3.ج
 ICANNاستجابة لطلبات أعضاء المجتمع، يتم عرض نظرة مجموعة تحليل التكلفة لتصوير الميزانية من وجهة نظر الهيكل التنظيمي لـ 

  .ICANNستشارية ومنظمات الدعم لـ بما يتضمن المجالس اال

  

  ]في إصدار الحق لهذه الوثيقة 2010سيتم إدراج نظرة مجموعة تحليل التكلفة بشأن مشروع ميزانية السنة المالية [
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  )SSR(نظرة األمان واالستقرار والمرونة   4.ج
والتي تحدد أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت األولوية األولى وستعمل  ICANNالخاصة بـ  2012-2009 اإلستراتيجيةستستمر الخطة 

ICANN  بفعالية مع أصحاب المصلحة اآلخرين بشأن اإلنترنت على تحسين وحماية أمان واستقرار اإلنترنت والعناية بشكل خاص بمهمة
ICANN عرض نظرة أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت الخاصة ويمكن . لحماية أمان واستقرار ومرونة المعرفات الفريدة ألنظمة اإلنترنت

  .آلها ICANNفيما يلي الطريقة المقترحة لعرض أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت عبر وظائف . بعدة طرق ICANNبـ 

  
  
  
  ]لوثيقةفي إصدار الحق لهذه ا 2010سيتم إدراج نظرة أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت بشأن مشروع ميزانية السنة المالية [



  2009مايو  29  2010مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 
 

 42 صفحة 

  نظرة األولوية االستراتيجية  4.ج

  
  نظرة المبدأ  5.ج

  
  نظرة مصدر اإليراد  6.ج
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  نموذج اإليرادات والنفقات لثالث سنوات  -الملحق د 
ة وآليات استعادة التكلف ICANNالجديدة على الموقف المالي لـ  gTLDالمالية وتأثير  ICANNللتعرف على النظرة طويلة األمد لقوة 

وربما يقود هذه الجهود، . ICANNواحتمالية استراتيجية إيجاد مصادر إيراد بديلة، تم تطوير نموذج متعدد السنوات إليرادات ونفقات 
  . الجديد ومتطلبات البرنامج المحايد لتكاليف اإليرادات الخاص به gTLDالتأثير الكبير المحتمل لبرنامج 

  حليالت متعددة السنواتاالفتراضات المحددة المستخدمة في الت

  الجديدة واالسترداد لكل مشروعين من مشاريع دليل مقدم الطلب gTLDرسوم  •
  ):بعد التفويض(رسوم السجل  •

  ألف دوالر عن العام 25 •

  ألف من أسماء النطاقات  50دوالر عن التعامل بعد  0.25 •
مليون دوالر واإليرادات من  12.8تكاليف التطوير البالغة  تبدأ. الجديدة gTLDيوضح المخطط األول تأثير الدورة األولى من تطبيقات 
. الجديدة gTLDآما يتم تحمل نفقات التشغيل لمعالجة وتقييم الطلبات لبرامج . رسوم الطلب من السنة األولى وتستمر حتى السنة الثانية

مليون دوالر لتجديد موارد  12.8ومن ثم يتم استخدام . ألف دوالر 318ويوضح السيناريو الموجود آيفية توفير التأثير اإلجمالي لفائض يبلغ 
 gTLDمليون دوالر من اإليرادات التي جمعت لتقييم الطلبات وتغطية تكاليف  92.55الصندوق االحتياطي آما يتم استخدام ما يوازي مبلغ 

  ).ألف دوالر 318باستثناء المقدار الصافي البالغ (األخرى وعمليات االسترداد 

  التقييم  بدء التطبيق  لبدءتكاليف ا  
gTLD الجديد  

  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى

  92,550  –  9,250  83,250  50  –  اإليراد 

  56,686  –  4,367  39,524  –  12,795  النفقات

  5,546  –  578  4,968  –  –  استرداد رسوم التقييم

 gTLDتكاليف 
  األخرى

–  –  30,000  –  –  30,000  

األصول  التغير في
  318  –  4,305  8,758  50  )12,795(  اإلجمالية

التغيير في رأس 
  318  –  )4,945(  )44,492(  49,755  –  المال العامل

  20,318  20,318  20,318  25,263  69,755  20,000  رأس المال العامل

التغير في تمويل 
  –  –  –  –  12,795  )12,795(  الصندوق االحتياطي

تمويل الصندوق 
  االحتياطي

30,000  42,795  42,795  42,795  42,795  42,795  
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ويوضح النموذج آيف أن . الجديدة طوال التقييم gTLDبعد معالجة برامج ) والمسجل(يوضح الجدول التالي تأثير رسوم السجل المستمرة 
عكس زيادة فعالية عمليات الجديدة ي gTLDsالمستمرة المطلوبة لدعم  ICANNوآذلك تكاليف تشغيل  ICANNمستوى اإليراد المستمر لـ 

  .التشغيل بمرور الوقت
 gTLDالسنة الثانية لـ   الجديد gTLDالسنة األولى لـ   

  الجديد
 gTLDالسنة الثالثة لـ 
  الجديد

  406  381  146  خالل التشغيل gTLDبرامج 

  10,150,000  9,525,000  3,650,000  رسوم السجل الثابتة

  964,250  904,875  346,750  رسوم السجل

  771,400  723,900  277,400  رسوم المسجل

  11,885,650  11,153,775  4,274,150  اإليراد

  3,492,000  3,277,000  1,726,000  الراتب

  50,000  47,000  25,000  السفر

  1,523,000  2,000,000  1,643,000  الخدمة المهنية

  1,924,700  2,023,120  1,289,720  اإلدارة

  6,989,700  7,347,120  4,683,720  النفقات

  4,895,950  3,806,655  )409,570(  التغير في األصول اإلجمالية
  

  . ICANNالجديد بهيكل النفقات واإليراد التقليدي لـ  gTLDيوضح هذا الجدول األخير طبقات برنامج 

الجديد الخاص  gTLDبرنامج   
  ICANNبـ 

 2010عن السنة المالية 
  )بالدوالر(

الجديد  gTLDبرنامج 
عن ICANNبـ الخاص 

 2011السنة المالية 
  )بالدوالر(

الجديد  gTLDبرنامج 
عن ICANNالخاص بـ 

 2012السنة المالية 
  )بالدوالر(

        اإليراد

  65,635  64,985  64,342  اإليراد التقليدي

  –  9,250  83,250  )تكلفة محايدة(رسوم التقييم 

الرسوم الثابتة لسجل برنامج 
gTLD الجديد  

3,650  9,525  10,150  

  964  905  347  الجديد gTLDرسوم سجل 

 gTLDرسوم مسجل برنامج 
  الجديد

277  724  771  

  77,521  85,389  151,866  اإليراد اإلجمالي

        النفقات

  24,705  23,986  23,287  الموظفون

  12,800  12,427  12,065  االجتماعات والسفر

  13,214  12,830  12,456  الخدمة المهنية

  6,958  6,755  6,559  اإلدارة

  –  4,883  43,726  الجديد gTLDتكاليف تقييم برنامج 

  –  578  4,968  استرداد رسوم التقييم

 gTLDتكاليف تشغيل برنامج 
  الجديد

4,684  7,347  6,990  



  2009مايو  29  2010مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 
 

 45 صفحة 

  67,744  71,793  110,645  إجمالي النفقات

  –  –  30,000  األخرى gTLDتكاليف 

  3,000  3,000  1,500  االحتمال

  6,777  10,596  9,721  صول اإلجماليةالتغير في األ
  

  :تتضمن المعاني المتضمنة من التحليالت المالية متعددة السنوات

  الجديد gTLDنموذج يتناول اإليراد الذي يغطي تكلفة عملية طلب برنامج  •
تفصيلية واإلعالم عنها الجديد وتدفق التمويل الهام والمتطلبات المفروضة طبيعيا لحساب التكلفة ال gTLDعمليات تشغيل برنامج  •

  وذلك لضمان الثقة والصدق والوضوح
  اعتبار الفرص لتقليل الرسوم والعمل على مزج مصادر اإليراد ICANNآلما نضجت النماذج، يجب على  •
يتم االحتفاظ بالمساهمات التاريخية لصندوق التمويل االحتياطي مع احتمال الحصول على التمويل الكامل لصندوق التمويل  •

  حتياطياال
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