
 خطاب من المدير المالي
  

  إجزافيار كالڤيز
  

في المستقبل المنظور، یستقر تمویل  .ICANNخطوة ھامة في إدارة موارد  ICANNتعد دورة التخطیط السنویة لـ 
ICANN  ملیون دوالر أمریکي، وھو ما یتوافق مع مستویات السنة المالیة  140ملیون دوالر أمریکي إلی  135بحوالي

 . 2018وما ھو متوقع لباقي السنة المالیة  2017
 

وینبغي أن نواصل اتخاذ الخیارات والنظر عن كثب في اآلثار المالیة للمشاریع والعمل. یلعب المجتمع، دوًرا حاسًما للمساعدة 
ات واألولویات . وقد یؤدي ذلك إلى تأخر األنشطة أو خفضها أو إلغائها، للسماح بالخدمICANNفي ترتیب أولویات أنشطة 

 الجدیدة. 
 

 . 2019وإنني أتطلع إلى تلقي تعلیقاتكم واقتراحاتكم بشأن مشروع الخطة التشغیلیة والموازنة للسنة المالیة 
 

، ثم مراجعة 1من المستحسن أن تبدأ مع ھذه الوثیقة  أثناء إجراء التعلیق العام ھذا، ھناك العدید من المستندات للمراجعة.
 الوثائق األخرى بناء على اھتمامك. 

 
 تحسین الشفافیة والمعلومات المقدمة في ھذه الوثائق، لزیادة المشارکة.  ICANNوتواصل 

  

لقد أجرینا التغییرات التالیة للمستندات، استنادا إلى تعلیقاتك في السنوات السابقة. وتتضمن مسودة الخطة التشغیلیة والموازنة 
وثائق مصممة لمساعدة القارئ على التعرف، من أول وھلة، على مجاالت ذات أھمیة خاصة،  6اآلن  2019المالیة  للسنة

ومیزانیتها،  ICANNدون االضطرار إلى المرور عبر كل شيء. ویتم تقدیم ذلك للمساعدة على الشفافیة في خطة عمل 
 ومساعدة القراء علی الوصول بشکل مباشر وبسهولة إلی المعلومات المقدمة. وتشمل التغییرات األخرى ما یلي:

 
  یم، ھذا باإلضافة إلى تقد )ھذه الوثیقة(، التي توفر مقدمة وتسلیط الضوء على فهم أفضل للخطة والموازنة. 1الوثیقة

، وھي أیضا مدرجة في 2019مة عن خطة التشغیل والموازنة للسنة المالیة كما فعلنا في العام الماضي، لمحة عا
 الصفحات التالیة من ھذه الوثیقة.

  التي تقدم لمحة عامة عن المشاریع واألنشطة الرئیسیة المختارة التي تعتقد منظمة 3الوثیقة ،ICANN  أنها ذات
الرئیسیة، والتي یتم الكشف عنها أیضا في الوثیقة  أھمیة خاصة للمجتمع. ھذا یسمح لك أن ترى المشاریع واألنشطة

 خطة التشغیل والموازنة. - 4الشاملة 
  وحدات" تقدم تفاصیل عن بعض أنشطة  6قائمة تضم  4وتتضمن الوثیقة"ICANN  .األساسیة حسب الموضوع

 ویستند ھذا إلى ردود فعل المجتمع لجعله أسهل للمشاركة في مجاالت محددة من الفائدة.
 

بتبسیط ھیكل المحفظة والمشاریع، لتحسین الفهم والشفافیة. وأدى ذلك إلى تخفیض عدد  ICANNباإلضافة إلى ذلك، قامت 
العام  318مشروعا )مقابل  222العام الماضي(، و  60محفظة )مقابل  41اآلن  ICANNالمحافظ والمشاریع. ھناك اآلن 

 الماضي(. 
 

 ما الذي ال یتغیر ؟
 

 تقدیم: في ICANNتستمر 
 

  1: الوثیقة 2019لمحة عامة وإبراز مسودة الخطة التشغیلیة والموازنة للسنة المالیة. 
  إجمالي موازنةICANN 2: الوثیقة. 
  4خطة التشغیل بأكملها من قبل المحفظة: الوثیقة. 
  5تحدیث خطة تشغیلیة خمسیة: الوثیقة. 
  میزانیةICANN ق مفصلة حسب المشروع وفئات اإلنفاق، بتنسیPDF  6وإكسیل: الوثیقة. 

 



بالنسبة ألولئك الذین لیسوا على درایة بأدوار ومسؤولیات مجلس اإلدارة، والمؤسسة والمجتمع، لقد لخصت العملیة المعتادة 
ألداء عملها، على النحو الموثق في خطة التشغیل السنویة والموازنة. ھذا سیاق مهم لفهم كیفیة  ICANNالتي تقود مؤسسة 

 للعمل في الموازنة. التخطیط
 

وبمجرد االنتهاء من وضع مسودة التوصیات من قبل مجموعات العمل المجتمعیة، تتضمن عملیة اتخاذ القرار عملیة إدخال 
مجتمعیة واسعة )مع تكرارات مراجعة محتملة(، قبل أن تنتقل إلى مراجعة المجلس الكاملة والقرار )تخضع أیًضا لمراجعة 

متطلبات الموارد ھي جزء من عملیة موافقة مجلس  لمجتمع المؤلفة والمجتمع على نطاق أوسع(.التكرار مع مجموعة ا
 جدولة أعمال التنفیذ وتخصیص الموارد. ICANNاإلدارة. وأخیرا، یمكن لمؤسسة 

 
دارة رشیدة من أجل إومن الصعب التخطیط لهذه األنشطة ومیزانیتها حتى تكتمل عملیة صنع القرار داخل المجتمع والمجلس. 

أو  ICANNوالوضوح والشفافیة، فإن األنشطة والمشروعات التي تم الحصول علیها من سیاسات موافقة مجلس إدارة 
توصیات المراجعة، والتي یمكن تقییم عمل التنفیذ والتخطیط لها، ھي المحددة فقط في مسودة الخطة التشغیلیة والموازنة للسنة 

 .2019المالیة 
 

، ال یمكن تنفیذه إال بتحدید التمویل، 2019نتهاء من واعتماد الخطة التشغیلیة والموازنة للسنة المالیة وأي عمل بعد اال
 باستخدام الموارد المعاد توزیعها من األنشطة أو المشاریع القائمة التي یلزم تخفیضها أو تأخیرھا أو إلغاؤھا.

 
إما إعادة ترتیب أولویات العمل المحدد في  ICANNسسة الستیعاب ھذا الحدث الطبیعي والمحتمل الحدوث، یمكن لمؤ

الموازنة، أو اختیار استخدام تمویل الطوارئ، الذي یتم تضمینه في الموازنة لمثل ھذه المتطلبات غیر المعروفة وقت وضع 
 خطة التشغیل والموازنة.

 


