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  مقدمة
 لهذا العام القادم ICANN هذه وصفًا لعملية إعداد ميزانية 08 -2007تتضمن ميزانية السنة المالية المقترحة لعام 

لمؤسسة إلى تحقيقها وتوضيحًا لنموذج الدخل وخطة المصروفات وخطة العمل السنوية التي تصف األرباح التي تهدف ا
 2007 يونيو 29وان بتاريخ خ إلقرارها في سان ICANNوسوف يتم تعديل الميزانية وتقديمها إلى مجلس إدارة  .للعام

  .ICANNرة وذلك بعد الحصول على التعليق العام ومناقشات المتابعة مع مجموعات الدائرة واللجنة المالية لمجلس إدا

  عملية التخطيط

 -2006خطتها االستراتيجية خالل النصف األول من السنة المالية  ICANNطورت  ،ICANNوفقًا لدورة تخطيط 
 :انظر(وبعد إجراء مشاورات المجتمع، تم تبني الخطة االستراتيجية الحالية  ). ديسمبر–يوليو  (2007

07-2006-process-consultation/plan-strategic/org.icann.www://http ( في ساو باولو في ديسمبر
، أنشطتها التخطيطية فيما يتعلق بخطة التشغيل ةالماليسنة ، خالل النصف الثاني من الICANNوستحدد . 2006

ذلك الخطة المقررة لعام واحد التي تعمل على تحقيق األهداف المقررة في الخطة وإعداد الميزانية السنوية ونعني ب
 .االستراتيجية ثالثية األعوام

  خطة التشغيل 
وترآزت الفائدة الرئيسية لهذه   .2007-2006إن الترآيز على المشروعات هو العنصر الرئيسي لخطة التشغيل للعام 

هداف القابلة للتحقيق لعناصر الخطة بصورة أفضل، باإلضافة إلى توفير منهج الطريقة على تحديد المهام والموارد واأل
 يمكن ICANNوفي معرض تطوير خطة تشغيل لهذه السنة المالية، ُوجد أن مجموع أعمال  .إدارة ثبت جدواه لتطبيقها

  :أن يوصف بصورة أفضل من خالل

 في هذه األنشطة التي ليس لها عالقة ICANNيتم تضمين أغلب أعمال  ".األعمال المعتادة"تضمين أنشطة  •
  .ال يمكن أن تتواجد المشاريع خارج مطالب هذا العمل اآلخر .بالمشروع

 ICANNوبناء عليه، يرتبط آل مشروع بنشاط  .يتم إجراء المشاريع لتحسين نشاط حالي أو تأسيس نشاط جديد •
  .داءحتى يتسنى تحديد فوائد المشروع من خالل عمليات التحسين في األ

سوف يتم عندئٍذ تطبيق منهج إدارة المشاريع الرسمي فقط  ".مشاريع "في صوة القليلةتزامات ل اإل عدد منتحديد •
يتم تحديد جهود  .على أآثر مشاريع الموارد آثافة والتي من المتوقع أن تسهم هذه األساليب في تحسين آفاءتها

   . المستمرالتحسين األخرى المستمرة في الخطة آأحد جوانب العمل

 في اتباع طريقة إدارة المشاريع، في الوقت الذي تحدد فيه بوضوح أنشطة 2008-2007وتستمر خطة التشغيل لعام 
  :وتحدد هذه الخطة .األعمال المستمرة التي تهم المجتمع

نترنت المعنية هيئة اإل معالجة :مثال( .أهداف معينة قابلة للتحقيق أو عناصر خدمة يوفرها أي مجال وظيفي :األنشطة
  ).رجذالطلبات تغيير منطقة ل )IANA(باألرقام المخصصة 

 .)تغيير طلب أي إلآمال المخصصة األيام :مثال( .النشاط لهذا النجاح مقياس عليه يكون أن ينبغي ما :قياسي/معياري
 .قياسه إلى ICANN تهدف لما نوعي بيان األغلب في القياسي أو المعياري المقياس هذا يمثل العمل، لطبيعة نظرًا

  .األوقات آافة في األنشطة هذه من للعديد نوعية قياسات تحديد في ICANN وستستمر

 :مثال( .تحديد مبادرات معينة في طريقها لترى النور والتي من شأنها تحسين نشاط أو اإلضافة إليه :العمل الحالي
  .)دي التعاقااللتزامإضفاء الطابع الرسمي إلى حد بعيد على عمليات 

عمل   :مثال( .تحديد المبادرات في السنة المالية الجديدة التي من شأنها تحسين نشاط أو اإلضافة إليه :العمل الجديد
IANAعلى تنسيق إعداد تقارير طلبات التفويض (.  

ية تطبيق سياسة جماع :مثال( .األعمال والمهام التي ترقى إلى مستوى مشروع لتوجيه مجال نشاط معين :المشاريع
  .)متوقعة لتعيين نطاقات عليا جديدة
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  :وسوف يتم تقديم الخطة الكاملة مرتين، بحيث يتم تنظيمها وفقًا لمنظورين مختلفين

ويساعد هذا العرض على فهم آيفية  .ICANNيتم تنظيم عرض الخطة األول من خالل مجال وظيفي بـ  .1
ات إدارة معينة في نطاق وظيفة محددة خاصة بـ وعالوة على ذلك، ربما تكمن اهتمام .ترابط األنشطة المختلفة

ICANN.  

وقد تم تنظيم عرض الخطة الثاني من خالل هدف استراتيجي، حيث تم إعداده بصورة مباشرة من الخطة  .2
 األولويات االستراتيجية لـ ICANNويوضح هذا العرض آيفية دعم أنشطة  .ICANNاالستراتيجية لـ 

ICANN.  

 وبعده في ICANNجعتها بناء على تعليقات المجتمع التي تم الحصول عليها أثناء اجتماع تم تحديث هذه الخطة ومرا
وقد تم بعد ذلك تقدير آلفة الخطة لتطوير ميزانية المصروفات السنوية التي سيتم تقديمها لالعتماد في اجتماع  .لشبونة

ICANN جموعة األنشطة الخاصة بخطة ومما ال شك فيه أنه سيكون هناك بعض التكرار بين م .وانخ في سان
إعداد المشاريع واألنشطة لضمان توفير العمل لعائد /خفض/ حيث سيتم تعديل-ICANNالتشغيل والمشاريع وميزانية 

   .استثمار مالئم وتمويل العمل على النحو المالئم

عتادة والمشاريع  فيما يتعلق باألعمال المICANNوصف مجموع أعمال  :والهدف الواضح من خطة التشغيل هذه هو
ومن المفيد أثناء  .الجديدة وبدء تحديد مقاييس معينة والمساعدة على تخطيط الموارد وإعداد الميزانية بصورة أفضل

  . القيام بمراجعة هذا النهج بهدف توفير تحسين مستديم لعملية التخطيط2009-2008إعداد خطة تشغيل العام 

  المالمح الهامة لخطة التشغيل

 ويتم نشرها على موقع ICANN التشغيل على وصف لكافة أعمال تشتمل خطة
/planning/org.icann.www://http.  ويمكن نشر التعليقات الخاصة بهذه الخطة وهذه الميزانية على موقع-op

org.icann@0708-plan 0708/ واإلطالع عليها على موقع-plan-op/lists/org.icann.forum://http.   

وتحتل العديد من هذه األهداف  .المقررة للسنة الماليةو أهداف العمل التي يمكن قياسها ICANNتصف خطة تشغيل 
 والعديد من مجموعات الدوائر التابعة ICANNموضع الصدارة في مدى األهمية فيما يتعلق بمهمة ) أو المجموعات(
   .لها

 بتحديد أولوية أهدافها بناء على ICANNوقد طلبت مجموعات الدوائر المشارآة في المشاورات السابقة ضرورة قيام 
ه، فمن المجدي وصف بعض الجوانب الهامة للخطة وبناء علي .مدى أهميتها أو تحديد األهداف التي تتسم بأهمية قصوى

   .هنا استنادًا إلى التعليقات العامة التي تم الحصول عليها خالل السنة المالية الماضية وطلب تحديد األولوية

ا يرد  وفقًا لم2008نتقل العديد من البرامج الشائعة وذات األهمية القصوى إلى مرحلة التنفيذ الرئيسية في السنة المالية ت
  .في التوضيحات أدناه

  االلتزام التعاقدي

 التعاقدي إلى حد آبير، بما في ذلك النظام االلتزام لزيادة إجراءات ICANNتوفر الميزانية الموارد التي تحتاجها 
 من جانب آافة األطراف بمثل هذه االلتزام التسجيل فيما يتعلق باتشرآو  شرآات السجلالخاص بمراجعة أداء

  .compliance/org.icann.www://http/ الخاص بها على موقع االلتزام برنامج ICANNوقد نشرت  .تاالتفاقيا

وتتألف عناصر  . التسجيل ات شرآو السجلات مجتمع شرآ  على العالقات الراهنة البناءة معااللتزاميعتمد برنامج 
  :البرنامج من

 التسجيل بصورة منتظمة لضمان ات شرآو السجلات ئف مراجعة فنية وغير فنية لمراجعة عمليات شرآوظا •
  .االلتزام بالعقود والمعايير المناسبة

 تسجيل اتشرآو سجلات شرآبسجل فيما يتعلق متعليقات المستخدم وال/التتبع اإلحصائي المطور وتحليل شكاوى •
  .معينة

 السجلات العمل بصورة بناءة مع شرآ .اللتزام فيما يتعلق بالسلوك المناقض لالمتابعة السريعة لحاالت معينة •
  . التسجيل لتنفيذ وإآمال خطط اإلجراءات التصحيحيةات شرآو
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التطبيق المستمر لتصاعد األعمال المخطط لها ومدد التعويض ذات الصلة، بما في ذلك تعويضات األداء المحددة  •

  .االلتزاممستمر وضمان الشرعية لوظيفة والقانونية بهدف تصحيح الضرر ال

 التسجيل لتحديد صور العمليات المقبولة على ات التسجيل عن طريق دائرة شرآاتإعادة آتابة اتفاقية اعتماد شرآ •
  .نحو أفضل

 السجلات  الفعال أعضاء مجتمع اإلنترنت من خالل ضمان اتساق التواصل عبر مجتمع شرآااللتزامويحمي برنامج 
  .التسجيل ات شرآو

  المساءلة والشفافية

ويجري اآلن العمل على تطوير مجموعة  . في احتالل موضع الريادة فيهماICANNالمساءلة والشفافية مجال تطمح 
 تتسم ICANN إلى أن One World Trustويشير تقرير  .من مبادئ تشغيل اإلدارة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية

وتتسم مناقشات مجلس اإلدارة بشفافية أآبر بسبب  .لكن يمكن أن تتحسن في هذا المضماربالشفافية وقابلية المساءلة و
  .محاضر اجتماعاتها التي تتميز بمزيد من الشمولية وحسن التوقيت

  . في العام المقبل إلآمال تطوير مبادئ التشغيل الخاصة بها بعد إجراء مشاورات مع المجتمعICANNوتخطط 

طبيق خطة اتصاالت توضح بجالء مهمتنا وتربط بين األنشطة واإلنجازات التي ترتبط  تطوير وتICANNوتواصل 
  .بأهداف الشرآة

لمشارآة العامة وفقًا لما تم وصفه في لرا ي تتسم بتوفر فريق عمل آامل يشمل مدICANNوظائف اتصال  •
  .ICANNمستندات تخطيط 

 وسنواصل تطبيق البث واستخدام أدوات ICANNلقد قمنا بإدخال تحسينات آبيرة على موقع الويب الخاص بـ  •
يتم الترآيز بشكل خاص على النشر المطور  . ومدونات الويب ورسائل األخبارRSSنشر المعلومات مثل خدمة 

للمراسالت التي ترد في شكل خطابات وتعليقات والرد عليها، باإلضافة إلى عروض ) الذي يتسم بالثقة والرؤية(
  .االجتماعات العامة

  ترجمةال
 والمبادرات التي تتسم ICANNوتمثل ترجمة المستندات الهامة وإجراءات االجتماعات جانبًا هامًا من اتصاالت 

وتدعم جهود الترجمة العديد أو معظم مبادرات خطط التشغيل والمشروعات الوارد ذآرها في  .بالشفافية الخاصة بها
  .خطط التشغيل والخطط االستراتيجية

وستتجاوز مبادرات الترجمة .  دوالرًا أمريكيًا269000 نفقات ترجمة بمبلغ 2008 السنة المالية وتتطلب ميزانية
ويتم آذلك إنجاز الترجمة بصورة  . هذه القيمة بالدوالر على الرغم من أهمية هذه المصاريفICANNالخاصة بـ 
إدارتها وفرق العمل بها لتقديم يد  ومجلس ICANNمن خالل إشراك أعضاء مجتمع ) وبفضل الخبرة الفنية(اقتصادية 

 للوفاء بتوقعات المجتمع فيما يتعلق بهذا الجانب الهام من ICANNوفي هذا المضمار، تخطط  .العون في بعض المهام
  .ICANNعمليات واتصاالت 

لترجمة وستتم مراجعة ميزانية ا . سياسة ترجمة وتنشرها للمراجعة العامة قبل اعتماد الميزانيةICANNوسوف تطور 
  .لضمان إمكانية دعمها لسياسة الترجمة قبل وضع الميزانية النهائية

  IANAأتمتة تنفيذ 

في الوقت الراهن عملية أتمتة العديد من وظائفها اإلدارية بما في ) IANA(تباشر هيئة اإلنترنت المعنية باألرقام المخصصة 
طلبات البروتوآول والمعلمات، وإعداد تقارير خاصة بمقاييس ذلك تقديم ومعالجة الطلبات الخاصة بتغييرات منطقة الجذر، 

  .وهذه عملية مستمرة تم إآمال العديد من أهدافها الرئيسية بالفعل .األداء

 وتمكنها من الوفاء بالتزامات مستويات الخدمة بصورة أفضل ألصحاب IANAعمليات من إنتاجية الوتزيد أتمتة 
جة أآثر فاعلية وإدارة طلبات روتينية وقياسية وتحديد المجاالت التي يمكن فيها وتتضمن الميزات معال .المصالح فيها

وعالوة على ذلك، يمكن تكريس موارد فريق العمل للمشروعات  .تحسين وتبسيط العمليات من خالل تحليل األداء
  .IANA بعمليات الخاصةوالعمليات األآثر تعقيدًا من خالل أتمتة الكثير من العناصر اإلدارية
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 تقييم احتياجات التوظيف وضبط موارد فريق العمل بناء على ذلك حيث تتم أتمتة أنشطة المعالجة واألنشطة IANA وستعيد

  .اإلدارية بشكل جزئي أو آلي

  الجديدة) gTLD(عملية النطاقات العليا العامة 

التي تمثل محورًا الختيار (الجديدة ) gTLD(يتجه تطوير أية عملية وأية سياسة خاصة بتقديم النطاقات العليا العامة 
التشجيع والمنافسة في مجال توفير خدمات تسجيل النطاقات، وبناء عليه، فهي تمثل عامًال غاية في األهمية فيما يتعلق 

وتتسم األسئلة التي يتم توجيهها في تنفيذ أية استراتيجية  .إلى مرحلة جديدة للتنفيذ) ICANNبتطوير القيم األساسية لـ 
ديدة لنطاق علوي عام بالتعقيد وتعتمد على السياسة العامة والقانونية والتشغيلية واالقتصادية والفنية والعناصر ج

وسوف يرغب العديد من أصحاب المصالح في مجتمع اإلنترنت العالمي في المشارآة في تنفيذ االستراتيجية  .األخرى
  . بتسهيل مشارآتهمICANNوتلتزم 

 تقديم النطاقات العليا الجديدة بالقوة في مبناها والمناسبة من حيث الوقت وإمكانية توقعها حتى ويجب أن تتسم عملية
وتضع الطبيعة العالمية وتعقيد  .يتسنى إدارتها وقابليتها للقياس لمالئمة األعداد واألنواع المختلفة من التطبيقات المحتملة

 إجراء استثمار آبير في المشروع في ICANNوتتوقع  . الدوريةالمشروع حمًال مباشرًا على بدء البرنامج والتكاليف
  ).gTLD(السنة األولى لخلق مكتب برامج خاص بالنطاقات العليا العامة 

 خالل من وموازنتها آامل بشكل ذاتيًا تمويلها يتم عملية الجديدة العليا النطاقات عملية تكاليف تكون أن في رغبة وثمة
 إنفاقها يتم التي التشغيل بدء مصروفات بسبب أهمية ذات األولى المرحلة تكاليف تكون أن عالمتوق ومن .التطبيق رسوم
 سبيل على التشغيل بدء تكاليف وتتضمن .إدارتها عند آلفة أقل التكاليف من الالحقة المراحل تكون وأن واحدة لمرة
 ورسوم) gTLD (العامة العليا اقاتالنط برنامج مكتب عمل بفريق جدد موظفين إلحاق :يلي ما الحصر ال المثال

 االعتراضات حل نموذج وتطوير (RFP) الطلب بمقدم الخاصة العرض طلب وثيقة بإنتاج المرتبطة المهنية الخدمات
 لجنة بإنشاء المرتبطة التوظيف وتكاليف مالية/وتجارية فنية مراجعات إلجراء بالموارد واالحتفاظ المنازعات/المرسلة
    . النطاقاتأسماء على والمنافسات للمنازعات حل لوضع التحكيم خدمات لتوفير اللجان من مجموعة أو مستقلة

إن أحد المكونات الهامة لتكاليف بدء التشغيل تكمن في إنشاء وتطبيق استراتيجية اتصاالت، من خالل العديد من اللغات 
 تكاليف ICANNوسوف تتحمل  .نت العالميالمختلفة، لإلعالن عن المرحلة األولى والترويج لها في مجتمع اإلنتر

 لتعزيز التمثيل المتنوع ICANNإذا ما آانت تصبو  .الوسائط عند نشرها للتطبيقات بعد التوصل إلى إطار التطبيق
على المستوى الجغرافي لمزودي الخدمة على اإلنترنت، فيجب عليها أوًال التواصل معهم وإرشادهم حول عملية 

   ).gTLD(امة النطاقات العليا الع

 يتعلق وفيما .الجديدة) gTLD (العامة العليا النطاقات مشروع تطبيق عنصر إلى أعاله الواردة المعلومات وتشير
 مناقشة من إضافية بصورة سييسر والذي الشهر هذا الحقًا النهائية المسودة تقرير نشر يتم سوف السياسة، بتطوير
 االستشارية واللجان الداعمة المنظمات مع المناقشات ذلك في بما) gTLD (مةالعا العليا النطاقات سياسة تطوير عملية

 اجتماع في والمناقشة العام للتعليق العمل فريق أعده الذي التطبيق تقرير وآذلك التقرير وسيتاح  .ICANN بـ الخاصة
 التقرير مراعاة هذه ةالسياس تطوير عملية في األخيرة الخطوات وتتضمن .يونيو في ICANN بـ الخاص وانخ سان

 اإلدارة مجلس تقرير مراعاة ذلك بعد ثم) GNSO (العامة األسماء دعم مجلس جانب من عليه والموافقة النهائي
  .ICANN إدارة مجلس جانب من عليه والموافقة

  نشر أسماء نطاقات دولية

قد تحتوي مثل  . حروف لغة محلية عبارة عن أسماء نطاقات يتم تمثيلها باستخدام(IDNs)أسماء النطاقات الدولية 
 على أحرف مع عالمات غير هامة حسبما تتطلب ذلك العديد من اللغات األوروبية أو أحرف من هذهأسماء النطاقات 

 على ICANNمن ) IDN(يحتوي برنامج أسماء النطاقات الدولية  ).مثل العربية أو الصينية(نصوص غير التينية 
ز على تمكين تقديم أسماء النطاقات الدولية في النطاق العلوي وذلك في الوقت الذي مجموعة من المشاريع التي ترآ

 ).de. وnet. وinfo.مثل (تتاح فيه أسماء النطاقات الدولية في المستوى الثاني أدنى نطاقات المستوى العليا القائمة 
  . باألحرف المحليةآامال  اسم النطاقإمكانية إتاحةوسيتيح هذا 

يستخدمون  ال الوصول إليه بصورة أآبر من قبل األشخاص الذينب بشكل يسمح تطور اإلنترنت  أنةهممالمن األمور و
ومع ذلك، يجب تحقيق هذه الجهود الدولية  ).ASCII(نظام الشفرة األمريكي القياسي لتبادل المعلومات مجموعة أحرف 

  الُمطبق حالًيا  متوافقة تماًما مع نموذج اإلنترنتمن خالل معايير قياسية تكون عامة وغير مملوآة ملكية خاصة وتكون
(end-to-end) على الصعيد العالمي اإلنترنت وحدة نظام أسماء  ، وتحافظ آذلك على.   
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ولتحقيق هذا الهدف، تتألف خطة برنامج أسماء النطاقات الدولية من العديد من المشروعات التي تتجه إلى مرحلة جديدة 

   .من التنفيذ

 بعد اآتمال االختبار المعملي بنجاح والذي تم تطويره لتحديد قابلية تطبيق أسماء النطاقات العليا – رات الفنيةاالختبا
عدم وجود تأثير سلبي قابل للقياس عند إعادة تطبيق نظام أسماء النطاق في و ،(DNS)نظام أسماء النطاق الدولية في 

من  A-labels  مع الكيانات األخرى إلدراج إصدار تسميات  قدمًا في خطتها للعملICANNبيئة المعمل، ستمضي 
وعالوة على ذلك، سيتم  .مباشرة  االختبار المعملي في منطقة الجذر تميوس .النطاقات العليا الدولية في منطقة الجذر

  استخداملنطاقات معالطلب من المستخدمين النهائيين القيام بتقييم االستجابة لتطبيقات البرامج شائعة االستخدام ألسماء ا
  . باألحرف المحلية آامالاسم النطاق

منظمة  تطوير سياسة الدعم والتنسيق مع آافة مجموعات الدائرة واللجان االستشارية المعنية، بما في ذلك – اتالسياس
وقد تم  .)GNSO(ومنظمة دعم األسماء العامة  (GAC)اللجنة االستشارية الحكومية  و)ccNSO( الدول رموزدعم أسماء 

إقرار مدى أهمية التنسيق بين هذه المجموعات للتحقق من إنجاز تطوير السياسة الخاصة بالنطاق العلوي ألسماء 
  .النطاقات الدولية بأسلوب متناسق

 مراجعة إرشادات أسماء النطاقات الدولية المستخدمة عن طريق مكاتب تسجيل النطاقات العليا لتقديم –اإلرشادات 
ات الدولية في المستوى الثاني أدنى النطاقات العليا المعنية لتضمين اإلرشاد الخاص باستخدام المستويات أسماء النطاق

وسيستمر تطوير اإلرشادات وستفضي في نهاية المطاف إلى الحصول على اإلرشاد الخاص بأفضل الممارسات  .العليا
   . سجل النطاقات العلياشرآاتالحالية لكافة 

 شرعت في إجراء دراسة الهتمامات األمن واالستقرار – )SSAC(ة للحماية األمنية واالستقرار اللجنة االستشاري
 دعم فريق العمل لالستخدام عند ICANNومن أجل تعزيز هذا المجهود، توفر  .المتعلقة بنشر نطاقات عليا دولية

قد تدعو الحاجة إليه قبل أن تكون الطوارئ حتى يتسنى االنتهاء من هذه الدراسة وإتاحة نتائجها ألي عمل ضروري 
  .أسماء النطاقات العليا جاهزة للنشر

سوف  . للمراجعة في الوقت الراهن2003 يخضع البرتوآول الذي تم تطويره ألول مرة في عام – IDNAبروتوآول 
جل دعم  دعمًا لفريق العمل للمساعدة في العمل المستمر الضروري إلنهاء مراجعة البروتوآول من أICANNتوفر 

  ).IETF(المبادرات واالقتراحات المقدمة في نطاق فريق عمل هندسة اإلنترنت 

وتتضمن المجاالت األخرى التي تدعمها  . واحد فقط من تدويل نظام أسماء النطاقاتمكونوتعد أسماء النطاقات الدولية 
ICANNتطبيقات الدولية والدعم واالمتداد المحتوى المحلي وتطوير ال : تفويضها أو مهمتها نطاق ولكنها ال تقع ضمن

 خبرة بها أو ليس لديها تفويض بطلب ICANNوالتنسيق وبناء شراآة عالمية خاصة في المجاالت التي ليس لدى 
  . بهياآل تطبيق أسماء النطاقات الدوليةااللتزام

األخذ م الكامل وآذلك ولتحقيق هذه األهداف، سيكون من الضروري إضافة عضوين بفريق العمل يعملون بنظام الدوا
  .بعض استشارات الخبراءب

  عمليات مراجعة المنظمة

 المستمر بتطوير ذاتها وتحسينها جدوًال شامًال للمراجعة ICANN آجزء من التزام ICANNاعتمد مجلس إدارة 
   . وآذلك لمجلس إدارتهاICANNالمستقلة لهياآل 

  : باولو هو آما يليو بساICANNوالجدول الذي تم االتفاق عليه في اجتماع 

  2006 وقت البدء المقدر، ديسمبر –لجنة الترشيحات  •

  2007 وقت البدء المقدر، فبراير –اللجنة االستشارية لعموم المستخدمين  •

  2007 وقت البدء المقدر، يوليو -(DNS)اللجنة االستشارية لنظام األجهزة الخادمة الرئيسية بنظام أسماء النطاق  •

  2007البدء المقدر، أآتوبر  وقت –مجلس اإلدارة  •

  2008 وقت البدء المقدر، يناير –اللجنة االستشارية للحماية األمنية واالستقرار  •

  2008 وقت البدء المقدر، يوليو -(ccNSO) الدول رموزمنظمة دعم أسماء  •

  2008 وقت البدء المقدر، ديسمبر – (ASO)منظمة دعم العناوين  •
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وفيما    .ICANNمان الفحص المستقل لدور وتشغيل العناصر الرئيسية لـ إن الهدف من عمليات المراجعة هو ض

 ومنظمة GNSOيتعلق بعمليتي المراجعة المستقلتين واللتين تم إنجازهما لصالح مجلس منظمة دعم األسماء العامة 
رشاد مجلس دعم األسماء العامة، فستتم إدارة عمليتي المراجعة بشكل موضوعي من قبل مقّييمين مستقلين تحت إ

   .ومع إتاحة فرصة التعليق العام على نتائج عمليتي المراجعةاإلجراءات مراجعة آل لاإلدارة 

 المراجعة من الهدف "فإن ،)ICANN) Bylaws بـ الخاص ساسياأل النظامب 4 القسم ،4 رقم المادة في ورد لما ووفقًا
 هذه لدى آان إذا ما) 1 (تحديد هو اإلدارة مجلس توجيه حسب والمستويات المعايير هذه لمثل وفقًا بها القيام يتعين التي

 في تغيير أي إحداث في رغبة ثمة هل الهدف، ذلك وجود حالة في) 2(و ICANN هيكل في مستمرًا هدفًا المنظمة
 على بغيوين عليها والتعليق العامة للمراجعة المراجعة هذه نتائج نشر وينبغي ."فاعليتها لتحسين العمليات أو التنظيم
 يراعي أن ويجب .يومًا 30 لمدة بالنشر القيام بعد التالي المجدول اجتماعه قبل االعتبار بعين أخذها اإلدارة مجلس
   .الثلثين بنسبة األعضاء آافة تصويت طريق عن الترشيحات لجنة عمل أو الهيكل مراجعة على القدرة اإلدارة مجلس

  ا لرموز الدولتنفيذ إطار عمل المساءلة للنطاقات العلي

 من خالل مستند إطار عمل 2006 عالقاتها مع مدراء النطاقات العليا لرموز الدول منذ فبراير ICANNصاغت 
 األولى من 12 في األشهر ICANNوقد صاغت   .مساءلة أو تبادل الخطابات، ومن ثم استبدال اتفاقيات الرعاية

وتمثل النطاقات العليا لرموز الدول التي تتمتع  .لرموز الدول من مدراء النطاقات العليا 20البرنامج عالقتها مع 
ICANNالنطاقات العليا لرموز الدول في العالممسجليمن % 50 معها أآثر من  رسمية بعالقة ) Registrants(. 

  : علىICANNوآجزء من استمرارية هذه الممارسة، سوف تعمل 

  انوني للمساعدة في تنفيذ المشروعالمحافظة على وجود مدير مشروع بدوام جزئي وخبير ق •

 مدراء النطاقات العليا لرموز الدول في معطر عمل المساءلة أل لترويج استخدام شبكة االتصاالت اإلقليمية ل •
  المناطق المخصصة لهم

النطاقات  النجاح الذي تم تحقيقه حتى وقتنا الراهن وإشراك مدراء الستكمالتوظيف شبكة االتصاالت اإلقليمية  •
ليا لرموز الدول في المناقشات الدائرة حول تدشين إطارات عمل للمساءلة مع النطاقات العليا لرموز الدول الع

   من أصحاب سجالت النطاقات العليا لرموز الدول في آل منطقةآبيرة نسبة توثيق العالقة معوذلك بهدف 

  إعداد الميزانية لخطة التشغيل
مالي خطة التشغيل المعدلة ومن المتوقع إمكانية إنجاز آافة األنشطة  بصورة مباشرة بإجICANNترتبط ميزانية 

  .واألعمال والمشاريع الجديدة الواردة في القائمة بهذه الميزانية المقترحة

  )06/07أعلى من الميزانية المقدرة بـ % 37( مليون دوالر 46.6صافي الدخل  •

  )06/07مقدرة بـ أعلى من الميزانية ال% 32( مليون دوالر 41.6المصروفات  •

   مليون دوالر1.6تخصيص ميزانية رأس المال بمقدار  •

   مليون دوالر3.4المساهمة في االحتفاظ بـ  •

 االستراتيجية الواردة أعاله، فيمكن تصنيف ICANNنظرًا الحتواء خطة التشغيل على األهداف المقررة في خطة 
الواردة في المخطط التالي " المصروفات األخرى"تمثل  .جيةآافة النفقات في نطاق العناوين الرئيسية للخطة االستراتي

المصروفات المتعلقة بمجلس اإلدارة وإدارة فريق العمل وتكنولوجيا المعلومات واألمور القانونية والتسهيالت وغير 
  .ذلك
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Spending by Strategic Plan Category
(in Thousands)

Excellence in Policy 
Development

 $2,896 
7%

International Participation
 $3,292 

8%

Multi-stakeholder 
Environment

 $6,411 
15%

Post-MOU Model
 $2,226 

5%

Other *
 $11,590 

28%

Excellence in Operations
 $15,223 

37%

 $41,638 Total :
*  Board & Staff Admin, IT, 
Legal, Facilities & Other  

 
الخاص بـ وعوضًا عن ذلك، تعتبر آافة النفقات قابلة للتخصيص عن طريق األهداف المقررة في بيان المهمة 

ICANN.  
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Spending by Principle
(in Thousands)

Bottom-Up, Transparent 
Policy Development Support

 $8,248 
20%

Global Community 
Participation

 $8,375 
20% Other *

 $11,590 
28%

DNS Stability & Security
 $7,344 

18%

Promotion of  Competition 
and Choice

 $6,081 
14%

 $41,638 Total :

*  Board & Staff Admin, IT, 
Legal, Facilities & Other

 
 
 
 

 المجاالت من مجال لكل خاصة عناية منح مع المنشورة التشغيل خطة في أعاله ورد حسبما الميزانية إعداد تم لقد
 تكاليف بشأن والتمويل العمل فريق توفير شكل في الموارد وتخصيص تحديد تم وقد .الخطة في المضمنة ةالرئيسي
 الشراء وعمليات والتموين واإلمداد المعدات ذلك في بما (اإلدارية والتكاليف تواالجتماعا والسفر الخارجية الخدمة
   .الرأسمالية والتجهيزات) األخرى

 مليون دوالر في الميزانية عن طريق المبادرات التي تحظى بأقصى درجات 6.9وقد تم توجيه نمو المصروفات بمقدار 
، ICANNأن أي من هذه المبادرات ليست بالمبادرات الجديدة على وعلى الرغم من  .األهمية والتي تم سردها فيما يلي

  . لبداية مرحلة جديدة للتنفيذ2008إال أنه قد تم جدولتها في السنة المالية 
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 المبادرة  *النفقات

بدء تشغيل النطاقات العليا العامة    مليون دوالر1.647
)gTLD( 

نة  الشراآة واللج–أنشطة إضافية    مليون دوالر1.068
 (ALAC)االستشارية لعموم المستخدمين 

 أسماء النطاقات الدولية   ألف دوالر988
 IANA  أتمتة عمليات   ألف دوالر735
 االلتزام   ألف دوالر831
  دعم المبادرة الرئيسية–األمور القانونية    ألف دوالر708
  التسجيلاتوديعة ضمان بيانات شرآ   ألف دوالر536
 السوق/ يل اقتصاديتحل   ألف دوالر400

 اإلجمالي   مليون دوالر6.913
 مالئمًا يكون حسبما المال، رأس ذلك في بما*   

 

 مليون دوالر بصورة أساسية الزيادة في الميزانية للعام القادم بعد األخذ بعين االعتبار 6.9توضح هذه الزيادة التي تبلغ 
وعالوة على ذلك، تم توجيه موارد إضافية لمجاالت  .مةأن هذه األرقام ال تتضمن أية مخصصات للمصروفات العا

وعلى  . من خالل تحسين الكفاءات وخفض التكاليف في الوظائف الداخليةICANNتعود بفوائد مباشرة على دوائر 
   :نحو خاص، ثمة عمليات خفض شاملة في النفقات في العديد من وظائف الدعم

  العمليات الفنية •

  الموارد البشرية •

  التمويل •

  إدارة البرنامج •

  إعداد الميزانية للعمليات المستمرة ومستويات األنشطة المتزايدة

وتعزز  . إضافة إلى هذا الترآيز على جهود التطبيق الرئيسية، آذلك تعزيز العمليات المستمرة،ICANNيجب على 
 و التسجيل اتل شرآاتصا ووظائف IANAهذه الجهود المستمرة عمليات التشغيل الدورية آما هو موضح في خدمات 

وتتضمن هذه  .وتوفر عمليات التشغيل المستمرة آذلك دعمًا إداريًا للعمل في المشروع ولبنيته التحتية . السجلاتشرآ
  .الجهود اإليجار والمرافق والدعم الفني واالتصاالت

شرآات وداد شرآات سجل على سبيل المثال، تستمر أع .وتستمر هذه الجهود والموارد المطلوبة لتعزيزها في الزيادة
وستضمن  . خدمات لهمICANNفي الزيادة في الوقت الذي توفر فيه أنشطة ) gTLD(تسجيل النطاقات العليا العامة 

نظام  الضرورية لدعم قسم ICANNعملية تطوير السياسة الحالية لتقديم النطاقات العليا الجديدة استمرار متطلبات 
  . في النمو(DNS)أسماء النطاق 

 أمثلة ومن .التعقيد من عالية درجة على اتسياس تطوير جهود من متزايدًا عددًا ICANN تدعم ذلك، على الوةوع
 العامة العليا بالنطاقات الخاصة السياسة تطوير عملية :النمو في واآلخذة الراهن الوقت في المدعومة اتالسياس أعمال

)gTLD (دعم منظمة عمل ومجموعة سجلال اتلشرآ التعاقدية بالشروط الخاصة السياسة تطور وعملية الجديدة 
 أسماء سياسة تطوير على المشترك والعمل (IDN) الدولية النطاقات بأسماء الخاصة (GNSO) العامة األسماء
 ومجموعة) GAC (الحكومية االستشارية واللجنة) ccNSO (الدول رموز أسماء دعم منظمة بين الدولية النطاقات
 السياسة تطوير وعملية الفكرية الملكية حقوق بحماية الخاصة العمل ومجموعة المحفوظة سماءباأل الخاصة العمل

 مشاورات من المتوقعة والنتيجة المحلية بالقوانين تضارب وجود حالة في Whois سياسة وتطبيق Whois بـ الخاصة
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 السياسة تطوير دعم مجموعة وتدعم ).WIPO (الفكرية للملكية العالمية المنظمة بتوصيات يتعلق فيما السياسة تطوير
  .أعاله الواردة ICANN لـ التنظيمية المراجعة عمليات آذلك

وتواصل مجموعة االتصال اإلقليمي األنشطة اإلضافية المتزايدة بشكل اقتصادي حيث يعمل عدة ممثلين إقليميين 
  .بصورة شاملة دون الحاجة لإلنفاق على إنشاء مكاتب إقليمية

وهذا يشكل أهمية على نحو خاص حيث  . في مراقبة ونشر المقاييس التي تؤثر في أعباء العملICANNوستستمر 
  . من المصروفات المتعلقة بالموارد لضمان إنفاق هذه المصروفات بصورة فعالة ومجدية اقتصاديًاICANNتزيد 

  ميزانية رأس المال

وفقُا لما تم اعتماده من قبل لجنة التمويل التابعة ( رسمية  ميزانية رأس مال2008في السنة المالية لعام  ICANNتتبنى 
وهذه ممارسة حسابية قياسية حيث تمكن هذه الممارسة من توضيح القوائم المالية لمصروفات األعمال  ).لمجلس اإلدارة

  .الفعلية بصورة أفضل بمرور الوقت، وبشكل خاص عند وجود مصروفات رأس مال دورية ضخمة

ومن  .ICANN اإلشارة إليه في الجدول أدناه، ترتبط معظم بنود رأس المال هذه بتحسين البنية التحتية لـ ووفقًا لما تمت
بين هذه البنود االستثمارات الهامة في شبكة تخزين وبرامج النسخ االحتياطي لتحسين الكفاءة وآخطوة هامة على طريق 

 L يللجذرللخادم التمدد اإلضافي  .متهالكالهاتف الل نظام وعالوة على ذلك، يتوفر تمويل الستبدا .التخطيط للكوارث
  .ICANNوالقيمة المخصصة لألثاث والترآيبات المرتبطة بالنقل المحتمل لمرافق 

ومن بين هذه البنود استبدال النظام المالي . 2009وقد تم تأجيل عناصر رأس مال إضافية هامة حتى السنة المالية 
 .تنداتالمتهالك ونظام إدارة المس

  

  عناصر رأس المال الرئيسية
 

 DNSSEC (IANA)أجهزة    ألف دوالر54
 نقل مرآز البيانات   ألف دوالر160
 النسخ االحتياطي/(SAN)شبكة منطقة التخزين    ألف دوالر303
 )الحرآة حسب الموقت (Avaya هاتف نظام  دوالر ألف 120
 يبالو على المبني المشروع إدارة برنامج   ألف دوالر17
 نظام معالجة االستعالم   ألف دوالر80
برنامج االستقصاء والتحري عن األنشطة التجارية    ألف دوالر25

)Due Diligence( 
 L يلجذرالخادم ا   ألف دوالر650
 )مكتب جديد(الترآيبات /األثاث   ألف دوالر182

    
 اإلجمالي   مليون دوالر1.591

 

  الدخل المقترح

ستنشأ الزيادات في الدخل اإلجمالي  . متوافًقا مع مثيله من السنة المالية السابقةICANNلخاص بـ سيظل هيكل الرسوم ا
  .NET.في المقام األول نتيجة للنمو في مساحة أسماء النطاقات والرسوم التي تنشأ من التفاوض في اتفاقية 
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  )gTLD( تسجيل النطاقات العليا العامة شرآاترسوم 

  ستوى شرآات التسجيلرسوم المعامالت على م

-2007 المالية للسنة الرسوم نفس ICANN شرآة تقترح . دوالرًا0.25بلغت رسوم المعاملة في السنة المالية السابقة 
-2006 المالية السنة في دوالرًا 0.03 خصم على ICANNو التسجيل شرآات بين االتفاق تم قد أنه تدرك لكن 2008
 مستويي تجاوز من الرغم وعلى .المعاملة رسوم مستويي من لكل المتوقع الدخل هأدنا الميزانية تفاصيل توضح. 2007
 لـ النقدي االحتياطي أهداف مع دوالرًا 0.25 إلى تصل التي الرسوم تتوافق المتوقعة، المصروفات لمستويات الدخل

ICANN. ثالثة في المعامالت مأحجا تعرضت .الحديثة المعامالت نمو ومعدالت مستويات على التقديرات هذه تعتمد 
 التسجيل شرآة مكون من وآجزء .أساسية بصورة ثبات حالة في البقاء أو االنخفاض إلى الماضية أرباع األربعة من

 تعريف سيتم .سنت 0.03 قدره خصم تقديم أخرى مرة ICANN تتوقع الميزانية، على الموافقة بعملية الخاص المتوقع
 األعوام مع بالتوافق .تحويل أمر أو ناجحة تجديد إضافة عملية نتيجة واحد لعام طاقالن تسجيل في آزيادة" معاملة "آل

 ناحية من" (تلقائي تجديد أو إضافة "سماح فترات في المحذوفة النطاقات على معاملة رسوم أية فرض يتم لن الماضية،
  .)أدناه تسجيل شرآة بكل الخاص الرسوم إعفاء على المفروضة القيود انظر ثانية،

على سبيل المثال؛ ستكون رسوم التجديد (سيستمر فرض الرسوم الخاصة بكل معاملة لكل زيادة لعام واحد بكل معاملة 
دفع الرسوم لألعوام التي " تأجيل"، وستستمر شرآات التسجيل في تقديم خيار ) دوالرًا أمريكيًا0.75لمدة ثالثة أعوام 

  .تتعدى عامًا واحدًا لكل معاملة

  اصة بكل شرآة تسجيلالرسوم الخ

ستستمر آل شرآة   .سيستمر أيًضا فرض الرسوم الخاصة بكل شرآة تسجيل بالمستويات الحالية بصورة إجمالية
 دوالرًا أمريكيًا باإلضافة إلى الرسوم المتغيرة الخاصة 4000 في دفع رسوم محددة قدرها ICANNتسجيل معتمدة من 

تعتمد الرسوم   . مليون دوالرًا أمريكيًا مقسمة على آافة شرآات التسجيل3.8بكل شرآة تسجيل بما يصل مجموعه إلى 
 تستهلك نفس مقدار الجهد في توفير الخدمات ICANNالخاصة بكل شرآة تسجيل على المفهوم المتعارف عليه بأن 
  .ألية شرآة تسجيل بغض النظر عن حجم شرآة التسجيل هذه

يصل حتى ثلثي " إعفاء" بعض شرآات التسجيل في أهليتها للحصول على وفًقا لحجم شرآة التسجيل ونشاطها، ستستمر
وتتمثل المعايير الخاصة بتأهيل شرآات التسجيل للحصول على   .الرسوم القياسية المتغيرة الخاصة بكل شرآة تسجيل

تحت ) gTLD(مة  اسمًا من النطاقات العليا العا350000يجب أن يكون لشرآة التسجيل أقل من  :إعفاء جزئي فيما يلي
 محاولة إضافة لكل إضافة ناجحة للصافي في أي سجل، 200إدارتها ويجب أن ال يكون لشرآة التسجيل أآثر من 

من األسماء المضافة المحذوفة خالل فترة السماح من أي %) 5(ويجب أن ال تحوز على أآثر من خمسة في المائة 
  .سجل يوفر فترة سماح

 شرآة 433إعفاًء من أصل ) من شرآات التسجيل% 15وهو ما يمثل ( شرآة تسجيل 136وحتى هذا الوقت، تم منح 
وقد تم رفض طلبات الشرآات الباقية والتي  .2007-2006تسجيل طالبت بالحصول على اإلعفاء في السنة المالية 

  . شرآة297يصل عددها إلى 

  )gTLD( سجل النطاقات العليا العامة شرآاترسوم 

 .بالتفصيل في جدول ومالحظات الميزانية المرفقة) gTLD(سجل النطاقات العليا العامة  شرآاتتم وصف رسوم 
 نظًرا الستمرارها في استكشاف مصادر ICANNتستمر هذه الرسوم في الزيادة بالتناسب مع التمويل اإلجمالي لـ  

  .جديدة للتمويل

 باقتراح تطبيق فرض رسوم معامالت على ICANNوفي محاولة لإليفاء بالتزامها بتطوير مصادر بديلة للدخل، قامت 
 ثم تتيح نمو الدخل بالتناسب مع النمو في نظام ICANNوستعمل رسوم المعامالت على زيادة دخل   .مستوى السجل

  ).DNS(أسماء النطاقات 

 PRO.و .ORG. وNAME. وINFO. وBIZ. وNET.  سجلشرآات بتوقيع اتفاقيات مع ICANNقامت 
تدعو هذه االتفاقيات لفرض رسوم على  .TEL. وTRAVEL. وTEL. وMOBI. وJOBS.و .CAT. و ASIA.و

 ICANN والتي تسهم بشكل آبير في ميزانية COM. لتشغيل سجل ICANNواألهم مما سبق، اتفاقية  .آل معاملة
  .من خالل اتفاقية رسوم ثابتة
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  مساهمات تسجيل النطاقات العليا لرموز الدول

 وفهم القيمة التي يعمل النموذج ICANNعن دعمها لنموذج ) ccTLD(ات العليا لرموز الدول عّبرت العديد من النطاق
من ) ccTLD(وقد تم أيًضا التعبير عن ضرورة تطوير هيكل متناسق تقوم النطاقات العليا لرموز الدول  .على توفيرها

 بتحديد آليات التمويل من خالل منظمة )ccTLD(تقوم النطاقات العليا لرموز الدول  .ICANNخالله بتقديم رسوم لــ 
مؤخًرا بنشر بعض اإلرشادات ) ccNSO(قامت منظمة دعم أسماء رموز الدول   ).ccNSO(دعم أسماء رموز الدول 

 بأن يقوم بذلك ICANN الذي يشعر بحاجة إلى المساهمة في تمويل النطاقات العليا لرموز الدولالتي توصي مدير 
ع ذاتًيا والموضح في التقرير باستخدام النموذج المجم

htm.07mar09-announcement/announcements/org.icann.ccnso://http. 

ز الدول  من النطاقات العليا لرمو23 باستكمال االتفاقيات على شكل إطارات عمل مساءلة مع ICANNوقد قامت 
)ccTLD.(  باإلضافة إلى ذلك، عقدتICANN نطاق من النطاقات العليا لرموز الدول 13 اتفاقيات مع )ccTLD.( 

وفيما يتعلق بنموذج المساهمات واالتفاقيات  .ICANNتحدد غالبية هذه االتفاقيات المساهمات التي ينبغي دفعها إلى 
أآثر من السنة % 20المساهمات التي سيتم استالمها هذه الفترة حتى  على زيادة توقع ICANNالتي يتم تنفيذها، عملت 

ومن المتوقع أن يتم تطبيق هيكل المساهمات بالكامل في األشهر القادمة، وآنتيجة لذلك، ستتزايد  .المالية الحالية
   .في السنوات المالية التالية) ccTLD(المساهمات المستلمة من النطاقات العليا لرموز الدول 

   اإلنترنت ت أرقامسجاللاإلقليمية  مكاتبلا

، فمن المتوقع قيام المكاتب اإلقليمية ICANNو) NRO(بين منظمة موارد األرقام ) MoU(نظًرا لتنفيذ مذآرة التفاهم 
وقد جددت المكاتب اإلقليمية  .بتحرير الرسوم التي آانت محفوظة في وديعة ضمان) RIR( أرقام اإلنترنت التلسج
  . في لشبونةICANN هذا االلتزام في اجتماع قام اإلنترنتأر التلسج

أرقام اإلنترنت الت ، وفًقا للمناقشات التي تمت مع أحد ممثلي المكاتب اإلقليمية لسج2005-2004في السنة المالية 
)RIR( قامت ICANN بتقدير ميزانية مساهمات RIR تمثل نسبة  .من ميزانية العام السابق% 10 بما يساوي

وقد طالبت  .عن ميزانية العام الماضي% 54 ألف دوالر زيادة مقدارها 823اهمة المتوقعة التي تصل إلى المس
ICANN 2008-2007 واآلن في 2007-2006 و2006-2005 بنفس المبلغ في السنة المالية.   

جتماعات منظمة دعم  توفر التمويل الأرقام اإلنترنت التلسجالمكاتب اإلقليمية وأخيًرا، من الضروري مالحظة أن 
   .ICANNودعم العاملين بهذه المنظمة والسفر وحضور اجتماعات ) ASO(العناوين 

  مصادر الدخل البديلة

 . تطوير مصادر بديلة للتمويل لتوفير قاعدة دخل أآثر قوة وصالبةICANNيوضح التخطيط السليم لألعمال مواصلة 
أرقام  التلسجالمكاتب اإلقليمية و) ccTLD(ليا لرموز الدولة خاصة أن هذه المصادر يجب أن تتضمن النطاقات الع

   .الجديدة واألطراف المهتمة األخرى) gTLD(والنطاقات العليا العامة ) RIR (اإلنترنت

يتمثل  ).ccTLD( زيادة سرعة تنفيذ إطارات عمل المساءلة مع النطاقات العليا لرموز الدولة ICANNتواصل  •
   .في آيفية تأمين قاعدة أآثر تماسًكا للتمويل من أصحاب المصالحأحد أوجه هذه المناقشات 

يعتبر تطبيق  .جديدة) TLD( حالًيا باستكمال عملية تطوير السياسة لتحديد نطاقات عليا عامة ICANNتقوم  •
قول  بعض الدخل المعICANNوفًقا لنموذج العمل الخاص بكل منها، ستحقق  .السياسة إنجازًا هامًا لهذه الميزانية

  .2009-2008التي بدأت في السنة المالية ) TLD(من آل النطاقات العليا 

 القوية والثابتة ICANN في إقامة حوار مع العديد من أصحاب المصالح الذين يعتقدون بأن ICANNتستمر  •
اب ضرورية لتحقيق استقرار اإلنترنت وبالتالي ضرورية الستقرار قطاعات األعمال األساسية التي يقوم أصح

أشار أصحاب المصالح هؤالء إلى وجود فرصة آبيرة أمام المنظمات التجارية التي تنتفع  .المصالح هؤالء بإدارتها
مع أخذ ما سبق في االعتبار،  . للمساهمة في تمويل األمن العالميICANNمباشرة من التشغيل الناجح لوظائف 

سب لكن بعض الكيانات التجارية األخرى التي  ال تقوم فقط بمشارآة أصحاب المصالح هؤالء فحICANNفإن 
   .تنتفع من استقرار وتشغيل اإلنترنت باإلضافة إلى المؤّمنين ممن ينتفعون من قابلية تشغيل اإلنترنت

ونظًرا لتزايد الدخل من المصادر  . بعض التأثير من هذه المصادر خالل السنوات المالية القادمةICANNتتوقع 
  .الرسوم المستحقة على أصحاب المصالح الرئيسين الحاليين مثل شرآات التسجيلالجديدة، سيتم تخفيض 
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 26 من 14 صفحة

  دخل االستثمار

   . الحصول على دخل استثمار من االستثمار في صندوق االحتياطي العامل التي قامت بإنشائه مؤخًراICANNتتوقع 
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  2003 مايو، 17األصلي 
  2007 مايو، 23أحدث تعديل 

 26 من 15 صفحة

  مصادر واستخدامات الدخل

يتم وصف مصادر الدخل  . والسعي وراء التنوع المتزايدICANNوفقًا لما ذآر أعاله، يتواصل تطوير مصادر دخل 
  :الخاصة بهذه الميزانية من خالل

Revenue Sources for FY-08
(in thousands)

gTLD Registrar
 $25,446 

55%

ccTLD
$1,800 

4%

gTLD Registry
 $17,903 

38%

RIR's
$823 
2%

Investment Income
 $690 
1%

$46,662 Total :
 

  :تتضمن استخدامات هذا الدخل
   مليون دوالر39.5 :المصروفات •
   مليون دوالر1.6 :إنفاق رأس المال •
   مليون دوالر2.0 :الطوارئ •
   مليون دوالر3.4 :المساهمة في االحتياطي االستراتيجي •

 



   المقترحةICANNميزانية 
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  2003 مايو، 17األصلي 
  2007 مايو، 23أحدث تعديل 

 26 من 16 صفحة
  : شرح التفاصيل اإلضافية الخاصة باستخدامات الدخل، فيما يتعلق بالمصروفات من خالليتم

 

ICANN Uses of Revenue for FY-2008
(in thousands)

RESERVE
 $3,433 

8%

PROFESSIONAL 
SERVICES

 $9,226
20%

TRAVEL, OTHER 
MEETINGS

 $3,613
8%

ICANN   MEETINGS
 $4,369 

9%

PERSONNEL
 $18,028

38%

CAPITAL
 $1,591 

3%

ADMINISTRATION & 
CONTINGENCY

 $6,402 
14%

$46,662 Total :  



   المقترحةICANNميزانية 
  08-2007السنة المالية 

  2003 مايو، 17األصلي 
  2007 مايو، 23أحدث تعديل 

 26 من 17 صفحة
 

  2008-2007تقدير دخل السنة المالية 

  Jul-Sep '07 Oct-Dec '07 Jan-Mar '08 Apr-Jun '08 Total FY08 Notes 

              
gTLD Registrar 
Revenues             
Transaction Based 
Registrar Fee ($,25) $ 5,132,671 $ 5,132,671 $ 5,132,671 $ 5,132,671 $20,530,684 (1) 

Transaction Fee 
Discount ($.03) ($615,921) ($615,921) ($615,921) ($615,921) ($2,463,684) (1) 

Transaction Based 
Registrar Fee (net) $ 4,516,750 $4,516,750 $4,516,750 $4,516,750  $18,067,000 (1) 

Variable Registrar 
Support Fee $950,000  $950,000 $950,000 $950,000  $3,800,000 (2) 

Registrar Application 
Fees $18,750  $18,750 $18,750 $18,750  $75,000 (3) 

Annual Registrar 
Accreditation Fees $919,322  $279,322 $610,169 $591,187  $2,400,000 (4) 

Deferred Transaction 
Fees 2004-05 $0  $22,500 $51,800 $42,000 $116,300 (5) 

Deferred Transaction 
Fees 2005-06 $83,000 $95,000 $117,000 $82,000 $377,000 (6) 

Deferred Transaction 
Fees 2006-07 $150,000 $160,000 $150,000 $150,000 $610,000 (7) 

Subtotal:  Registrar 
Revenues $6,637,822  $6,042,322 $6,414,469 $6,350,687  $25,445,300   

Registry Revenues             

gTLD Registries $4,728,081  $4,7280,81 $4,738581 $4,728,081 $18,922,824 (8) 

IP Address Registries $205,750  $205,750 $205,750 $205,750  $823,000 (9) 

Subtotal:  Registry 
Revenues $4,933,831  $4,933,831 $4,944,331 $4,933,831  $19,745,824   
ccTLD Registry 
Revenues             

ccTLD Registry Fees $55,000  $57,000 $350,000 $116,000  $578,000   
ccTLD Voluntary 
Contributions $0  $0 $611,000 $611,000  $1,222,000   

Subtotal:  ccTLD Fees 
& Contributions $55,000  $57,000 $961,000 $727,000  $1,800,000 (10) 

Investment Income $250,000 $250,000 $250,000 $250,000  $1,000,000   

Less Bad Debt or Bad 
Debt Allowance ($328,933) ($312,543) ($348,983) ($339,645) ($1,329,354) (11) 

Total Revenues $11,547,670  $10,970,610 $12,221,617 $11,921,873  $46,661,770   
 
       



   المقترحةICANNميزانية 
  08-2007السنة المالية 

  2003 مايو، 17األصلي 
  2007 مايو، 23أحدث تعديل 

 26 من 18 صفحة
Notes:        

(1)  $0.25 less assumed $.03 discount per transaction; fee remains consistent with 2006-07 
 and assumes conservative growth in number of registrations  

(2) Pending gTLD registrar approval: assumes same fee as previous year   
(3) Based upon 30 accreditation applications     
(4) Based upon reduction to approximately 600 registrars    
(5) Deferred transaction revenue for 2004-05     
(6) Deferred transaction revenue for 2005-06     
(7) Deferred transaction revenue for 2006-07     
(8) Projected fees from each gTLD registry     

 
gTLD 
Registry Amount Comment     

 .com $8,000,000 per agreement with VeriSign  
 .net 8,225,148 transaction based fees per agreement   
 .org 1,014,176 transaction based fees; pending conclusion of on-going 
  negotiations     
 .biz 302,510 transaction based fees per agreement 
       
 .info 550,398 transaction based fees per agreement;  
       
 .museum 500 per existing agreement (new agreement  will not   
  materially affect revenue)    
 .coop 5,000 per existing agreement (new agreement  will not   
  materially affect revenue)    
 .aero 5,000 per existing agreement (new agreement  will not   
  materially affect revenue)    
 .name 55,000 per existing agreement (new agreement  will not   
  materially affect revenue)    
 .pro 121,900 per existing agreement   
      

 
.travel 79,816 sTLD agreement approved; fixed and transaction 

based fees  

 
.jobs 38,544 sTLD agreement approved; fixed and  transaction 

based fees  

 
.mobi 450,000 sTLD agreement approved; transaction based 

fees  

 
.cat 24,832 sTLD agreement approved; fixed and transaction 

based fees  

 
.tel 50,000 sTLD agreement approved; transaction based 

fees  

 
Total 
gTLDs 

$18,922,824     
 

(9) RIR fees same as budgeted last year     
(10) Projects (approximately) 20% growth in fees received from ccTLDs pending  

 completion of ccNSO developed fee plan     
(11) Allowance for non-collection of payments in certain areas   
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 26 من 19 صفحة
  :يمكن شرح هذا الجزء من استخدامات الدخل الخاص بالمصروفات من خالل

ICANN Planned Expenses for FY-2008
(in thousands)

ADMINISTRATION
 $4,551 

12%

PERSONNEL
 $17,779 

45%

ICANN   MEETINGS
 $4,370 

11%

TRAVEL, OTHER MEETINGS
 $3,613 

9%

PROFESSIONAL SERVICES
 $9,227 

23%

 $39,540 Total :  (exclusive of  $2,098 Contingency)
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 26 من 20 صفحة
 
 

  :تم توفير التفاصيل اإلضافية الخاصة بإنفاق المصروفات في

FY-08 Key Project Areas
(in Thousands)

Web Development
 $665 
2%

Translation
 $269 
1%

Region based ICANN staff
 $4,314 

10%

Ombudsman
 $449 
1%Media, Transparency

 $1,040 
2%

Fellowship
 $308 
1%

Outreach
 $10,716 

26%

Board & SOAC Travel
 $1,464 

4%

Non-Board Direct Meetings 
Expenses
 $2,207 

5%Policy & IDN
 $4,233 

10%
Registry & Registrar 

Support
 $2,692 

6%

New gTLD 
Implementation

 $1,647 
4%

IANA & L-Root
 $4,031 

10%

Legal
 $4,505 

11%

Compliance
 $831 
2%

Other
 $12,983 

31% Outreach

 $41,638 Total :
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 26 من 21 صفحة

  المقترحةجداول ومالحظات الميزانية 

  
2006-2007 
Approved 
Budget* 

Year-End 
Total 

Projection 

Difference 
Projection 
to Budget 

Proposed 
2007-2008 

Budget 

Difference 
Budget to 

Budget 

Difference 
Budget to 
Projection 

See 
Notes
in Tex

EXPENDITURES               
Staff Full-Time at Year-End               89              86           (3)     107 18 21 (1)
Base Expenditures               
Personnel $13,264 $13,264 0 $17,797  $4,533 $4,533 (2)
Professional and Technical 
Services 7,404 6,733 (671) 9,203 1,799 2,470 (3)

Board Meetings & Other Travel 6,200 5,639  
(561) 7,637 1,437 1,998 (4)

Administrative & Systems 3,256 2,961 (295) 6,333 3,077 3,372 (5)
Capital Expenditures 510 510 0 1,591 1,081 1,081 (6)
Subtotal:  Base Expenditures $30,634 $29,107 ($1,527) $42,561  $11,927 $13,454   
Other Expenditures               
NomCom 192 192 0 219 27 27 (7)
Ombudsman 339 339 0 449 110 110 (8)
Subtotal:  Other Expenditures $531 $531 0 $668  $137 $137   
Total Expenditures $31,165 $29,638 ($1,527) $43,229  $12,064 $13,591   

        

Base Revenues               
gTLD Registrar Revenues               
Transaction Based Registrar Fee 
(net) $14,617 $17,980 $3,363 $18,067 $ 3,450 $87 (9)

Variable Registrar Support Fee 3,800 3,800 0 3,800 0 (0) (10)
Registrar Application Fees 90 285 195 75 (15) (210) (11)
Annual Registrar Accreditation Fees 640 3,156 2,516 2,400 1,760 (756) (12)
Deferred Revenue 1,103 1,103 1,103  
Subtotal:  Registrar Revenues $19,147 $25,221 $6,074 $25,445 $6,298 $224   
Registry Revenues            
gTLD Registries  14,032 15,308 1,276 18,923 4,891 3,615 (13)
IP Address Registries 823 823 0 823 0 0 (14)
Subtotal:   Registry Revenues $14,855 $16,131 $1,276 $19,746 $4,891 $3,615   
ccTLD Registry Revenues            
ccTLD Registry Fees 300 619 319 578 278 (41)   
ccTLD Voluntary Contributions 1,200 881 (319) 1,222 22 341   
Subtotal:  ccTLD Contributions $1,500 $1,500 0 $1,800 $300 $300 (15)
Miscellaneous/Investment Income 40 264 224           1,000 960 736   
Less:  Bad Debt Allowance 1,560 1,912 352 1,329 (231) (533) (16)
Total Revenues $33,982 $41,204 $7,222 $46,662  $12,680 $5,458   
Contribution to Reserve $2,817 $11,566 $8,749 $3,433  $616 ($)   

 دوالرًا المبلغ المعتمد في األصل في يونيو 188000 والتي تجاوزت بمبلغ قدره 2007- 2006 ميزانية منقحة للسنة المالية 2007اعتمد مجلس اإلدارة في أبريل من عام * 
  .وقد تم تحديد المخصصات المتوفرة بين العناصر الخطية آذلك لتعكس التغييرات في األولويات. 2006
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  2008-2007قديرات المصروفات والدخل للسنة المالية مالحظات حول ت

وهذا   . عامل بنهاية هذه السنة المالية107 حجم عاملين نهائي يصل إلى 2008-2007تتطلب ميزانية السنة المالية  )1(
سيتم توجيه التوظيف  . وظيفة أآثر مما تم تخصيصه في ميزانية السنة المالية السابقة21يمثل زيادة تصل إلى 

باإلضافة إلى ذلك،    .آما هو موضح أدناه" األعمال المعتادة"زايد إلى المبادرات األساسية ومتطلبات تشغيل المت
 قسم أساسي في التخطيط –سيؤدي تعيين فريق عمل جديد إلى اإليفاء بالمتطلبات الموضحة في خطة التعاقب

  .للطوارئ

  :ئف الرئيسية الجديدة في آل مجال وظيفيووفًقا للهيكل التنظيمي الذي تمت مراجعته، تتضمن الوظا

  اتتطوير السياس •

o ستتم إضافة منصبي مدير السياسات العامة وآبير مسئولي السياسات.  

  شراآات عالمية •

o المحيط الهادي/خدمة منطقة أسيال االتصاالت اإلقليمية  منسقياثنان من :االتصاالت اإلقليمية.  

o التي سيتم طلب التمويل منها لدعم تطوير المؤسساتال مع سيتم تعيينه إلقامة اتص :وسيط تمويل األمن 
  .حلول أمان اإلنترنت العالمي

  تبادل الرسائل بين أصحاب المصالح •

o ال ُيعد هذا المنصب من المناصب اإلضافية لميزانية العام الماضي، لكن فقط تمت  :مسئول إدارة المعرفة
ستعمل هذه الوظيفة أيًضا على دعم   .ساهمة العامةتصاالت والمالإعادة تسميته بالترآيز المباشر على ا

  .مجلس اإلدارة

o مسئول يعمل بدوام جزئي للعمل بمفرده مع مجلس اإلدارة :مسئول إدارة المعرفة.  

o لتحسين موقع ) االنتقال من العاملين بدوام جزئي إلى العاملين بدوام آلي( :مطّور شبكاتICANN على 
تشغيل وأيًضا لتقديم محتوى مالئم وذو معنى وآذلك لتوفير الوصول الويب بالتوافق مع أهداف خطة ال
  .ICANNإلى مجموعات الدائرة في مجتمع 

  عمليات التشغيل وخدمات العمالء •

o  من المبادرات الرئيسية التي تمت هذا العام لتطوير برنامج النطاقات   :سجلال شرآاتاالتصال بمنسق
يزانية على تعيين العاملين األساسيين ممن يعتبر وجودهم لذا، تشتمل الم  ).gTLD(العليا العامة 

 gTLDالجديد ومدير عملية ) gTLD(مدير برنامج النطاقات العليا   :ضرورًيا لنجاح البرنامج، ومنهم
  .gTLDومدير عمليات تسوية النزاع الخاص بـ 

o  بما في ذلك نظام  الخاص بالمنظمة،االلتزاممن أجل مراجعة وتطوير برنامج  :االلتزامفريق عمل 
 بإضافة فريقي عمل ICANNمراجعة عقود المواد لضمان التزام آافة األطراف بهذه االتفاقيات، ستقوم 

  : في األوجه التاليةااللتزاملضمان )  أفراد4 مكون من اللتزامفريق عمل ل(من الخبراء 

   والتزامات الدقةWhoisخدمة  

  النقل بين شرآات التسجيل 

  شرآات  السجل رآات التسجيل واالتفاقيات بين ش 

o  فريق عمل مشروع أسماء النطاقات الدولية)IDN:(  ستتم الزيادة من خالل فريقي عمل بدوام آامل من
يتمثل فريقا  .خالل تعيينات من أقسام أخرى لتوفير الخبرة الالزمة على أساس دوام جزئي حسب الحاجة

  .قات الدولية ومدير اتصال أسماء النطاقات الدوليةالمدير الفني ألسماء النطا :العمل بدوام آامل في

o  سيتم تعيين أخصائي تفادي أخطاء شرآات التسجيل وإصالحها  : التسجيلشرآاتاالتصال بمنسق
وأخصائي في خدمات شرآات التسجيل من أجل معالجة قضايا الخطأ الخاصة بشرآات التسجيل والعمل 

   .ل جديدةعلى تقديم معايير واضحة إلضافة شرآات تسجي
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o  هيئة اإلنترنت المعنية باألرقام المخصصة)IANA:(  مهندس برامج متخصص في دعم احتياجاتIANA 

  .2008-2007والذي يتم تضمينه في ميزانية 

o تمت إضافة وظيفة محامي جديدة لدعم الجهود القانونية المرتبطة بمناطق المبادرة   :مستشار قانوني
  .الرئيسية والتقاضي المتزايد

لن يتم شغل آافة  ).1(يمثل هذا العنصر الخطي التكاليف المرتبطة بتغيير الموظفين الموضح في المالحظة ) 2(
سيتم شغل هذه الوظائف بالتوافق مع نموذج النمو المخطط له لضمان تشغيل جميع   .الوظائف لفترة العام بالكامل

، وعلى الرغم من )إال عند اإلشارة إلى عكس ذلك(مل يجب مالحظة أن هذه المناصب لفريق العمل بدوام آا .الكفاءات
  .ذلك فمن الممكن أن يتم تعيين موظفين بعقود في هذه المناصب لمصلحة النظام االقتصادي

يشتمل أيًضا  .يتزايد هذا العنصر الخطي نظًرا الستخدام مصادر خارجية للخدمات الموضحة في خطة التشغيل) 3(
تزايدت الميزانية   . في الوقت الراهن طرًفا في العديد من الدعاوى القضائيةICANNتعتبر  .على مصروفات التقاضي

باإلضافة إلى ذلك، تقوم   .المخصصة لهذا العنصر الخطي فيما يتعلق بميزانية العام الماضي والمصروفات الفعلية
ICANN باإلضافة إلى اشتراك العديد من  باستخدام خدمات لجنة المراجعة المستقلة وخدمات العالقات العامة المحدودة

المستشارين اآلخرين إذا لزم األمر وإذا آانت مشارآتهم تمثل توفيًرا في التكلفة مقارنة بمصروفات فريق العمل 
   .المستخدم

من  . وسفر أعضاء مجلس اإلدارة وفريق العملICANNيشتمل العنصر الخطي هذا على ميزانية اجتماعات ) 4(
 مكلفة للغاية نظًرا للزيادة المتوقعة في قسم التمويل المخصص من ICANNاليف اجتماعات المتوقع أن تكون تك

ICANNويتم آذلك تضمين االجتماعات التي تحضرها   . لخفض االعتماد على المصادر اإلقليميةICANN أو 
 متطوعين  بتضمين شرط لتوفير بعض المساعدة ألعضاءICANNقامت  .ترعاها آما هو موضح في خطة التشغيل

 األخرى إال ICANN ممن ليس بمقدورهم حضور اجتماعات فريق العمل أو اجتماعات ICANNمحددين من مجتمع 
سيتم توفير المساعدة على السفر على أساس آل حالة منفردة فقط بعد تقييم طلب الرحلة واعتباره مشتمًال  .بهذه الطريقة

  . والمجتمعICANNعلى مكون ذي قيمة مضافة لـ 

، لتضمين مصروفات االنتقال فيما ICANNيمكن التنبؤ بهذه التكاليف والتي تعتبر مكونًا رئيسيًا في مصروفات ) 5(
ومن أسباب الزيادة الواضحة هذا  .، باإلضافة إلى الموارد الهامة الخاصة بالترجمةICANNيتعلق بتغيير موقع مكاتب 

 وتكاليف دعم العمليات الفنية األخرى وخطة الطوارئ الشاملة L يجذرالخادم الالعام أن هذا العنصر يشتمل اآلن على 
   .تقريًبا% 5للشرآة بنسبة 

 . دوالرًا10000يشتمل رأس مال المشتريات على عمليات شراء المعدات حيث يصل ثمن العنصر الواحد إلى ) 6(
 النطاق على)DNSSEC (لنطاقامتدادات أمن نظام أسماء ا لتطبيق IANAويتضمن هذا عمليات الترقية الخاصة بـ  

.ARPA واألثاث والترآيبات ومعدات الهاتف لمكاتب ICANN غير الجذرية لمنشآت الخوادم الجديدة، ونقل وظائف 
 الجذري والنسخة االحتياطية لشبكة الخادم وعمليات ترقية ICANNخارج الموقع بالتوافق مع تحسينات طوارئ 

  . إدارة المشروعالتخزين ونظام إدارة الشكاوى وبرنامج

 للمديرين ICANNتعتبر لجنة الترشيحات هي المسئولة هذا العام أيًضا عن شغل بعض المناصب في مجلس إدارة ) 7(
أي، ستجتمع اللجنة التالية أيًضا أثناء ( .ستجتمع اللجنة الحالية مباشرة مرتين أثناء السنة المالية .واللجان االستشارية
إلضافة إلى تكاليف السفر هذه، سيغطي المبلغ المقرر في الميزانية التكاليف اإلدارية، على سبيل با .)السنة المالية نفسها

   .المثال، المؤتمرات عن ُبعد وتوزيع الوثائق واإلعالن عن المرشحين والدعم اإلداري

محقق الشكاوى برفع يقوم   . بالتوافق مع القوانين الداخليةICANNتم تعيين المحقق في الشكاوى التابع لشرآة ) 8(
تمول هذه األموال التكاليف المباشرة الخاصة   . فيما يتعلق بالعمل حتى تاريخهICANNتقارير شهرية لمجلس إدارة 

   .ICANNيتم تمويل التكاليف غير المباشرة بشكل منفصل عن طريق   .بهذا المكتب

 دوالرًا والخصم المتوقع بـ 0.25سابقة التي تصل إلى تحتفظ ميزانية هذا العام بنفس رسوم معاملة السنة المالية ال) 9(
 التسجيل للحصول اتالرسوم القائمة على المعاملة هي الرسوم التي يتم دفعها من خالل شرآ  . دوالرًا لكل معاملة0.03

  .تفترض الميزانية نموًا ثابتًا في عدد التسجيالت  .على تسجيالت جديدة أو تجديدات أو تحويالت

 .تسجيل شرآة آل أساس على مقسمة دوالر مليون 3.8 بـ تقدر والتي السابق العام عن العام هذا ميزانية ختلفت ال) 10(
 المعامالت عدد على التسجيل شرآات بدعم الخاصة المحددة ICANN مصروفات بعض اعتماد من الرغم وعلى 
 عن النظر بغض أساسية بصورة سجيلالت شرآات آافة تكاليف من العديد تتساوى ،)التسجيل شرآة حجم بمعنى،(
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 لشرآات دوالر مليون 3.8 تخصيص على ICANN ستعمل لذا، ).التعاقدي االلتزام برنامج أوجه بمعنى، (الحجم

 هذه تقدير تم االعتبار، في التسجيل لشرآات الحالي العدد أخذ ومع  .تسجيل شرآة لكل مبلغ أساس على التسجيل
 في متوقع هو آما التسجيل، شرآات عدد انخفض إذا .سنوًيا تسجيل شرآة لكل رًادوال 4300 إلى يصل بما الرسوم
 الفاتورة، استصدار وقت عليا نطاقات تسجيل شرآة 600 افتراضًا، هناك، آان إذا .الرسوم ستزداد المناطق، بعض
 جزء إعفاء يمكن الوثيقة، هذه يف مسبًقا الشرح تم وآما ).سنوًيا دوالرًا 6333 (الربع لهذا دوالرًا 1583 الرسوم فستبلغ
   .المحددة الشروط ببعض اإليفاء تم إذا الرسوم من

ومع ذلك، من  . في اختبار أرقام هامة في تطبيقات شرآات التسجيل والرسوم الخاصة بهاICANNتستمر ) 11(
 التفويض في هذه الميزانية إستماراتُتقدر . 2008-2007 التفويض في السنة المالية إستماراتالمتوقع أن يتم تقليل عدد 

  . تفويضإستمارة 30بـ 

من المتوقع انخفاض عدد شرآات التسجيل  .لكافة شرآات التسجيل)  دوالر4000(ستظل رسوم التفويض ثابتة ) 12(
  .2008-2007المفوضة في السنة المالية 

وعند  . بجدول الدخل أعالهبالتفصيل في المالحظات الخاصة) gTLD(تم شرح دخل النطاقات العليا العامة ) 13(
 : تسعى للقيام بالعديد من المبادرات لزيادة الدخل في هذا المجال على المدى البعيدICANNالنظر للمستقبل، نجد أن 

) TLD(واستكمال دورة النطاقات العليا ) IDN(جديدة ونشر أسماء النطاقات الدولية ) TLD(تعيين نطاقات عليا 
   )gTLD(نطاقات العليا العامة والتفاوض من أجل تجديد ال

 بثباته مع الدخل المخطط له في السنة المالية  أرقام اإلنترنتالتالمكاتب اإلقليمية لسجالمتوقع من دخل اليحتفظ ) 14(
   .الحالية

يعكس هذا  .أآثر من السابق) ccTLD( ضرورة زيادة الدخل من النطاقات العليا لرموز الدول ICANNتعتقد ) 15(
سيعتمد الدخل اإلضافي على التوصيل الناجح للقيمة  .في الدخل أآثر من العام الماضي% 20يادة بنسبة الهدف ز

 فريق العمل الذي يتمثل غرضه الرئيسي في توصيل وتنفيذ ICANNتمتلك  .ICANNالحقيقية التي توفرها خدمات 
   .العالقات والدخل في هذا المجتمع العالمي من أجل استقرار  (ccTLD) االتفاقيات مع النطاقات العليا لرموز الدول

  .2008-2007مما يعكس التأثير المتوقع إلجراءات الجمع المعززة في السنة المالية " الدين المعدوم"تم خفض ) 16(
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  أعوام لثالثة الدائرة الميزانية ملخص
 

 2007-2006 في المقدرة تلك عم 2006-2005 المالية للسنة الفعلية والمصروفات الدخل بين الملخص هذا يقارن
  .2008-2007 عام ميزانية في والمقررة
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