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ة  ري الستشا ا ة  جن ل ل ا يق  ل ع ةت ئ هي رنت مستخدمي ل ت إلن   (ALAC) ا

  ICANN مؤسسةالخاصة  2011 بشأن خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية
  

وفي حالة وجود اختالف . correspondence/org.icann.atlarge.wwwمن هذه الوثيقة المتاح في يعتبر النص اإلنجليزي هو النسخة األصلية 
    في التفسير بين الطبعة غير اإلنجليزية لهذه الوثيقة والنص األصلي، فإن النسخة األصلية يجب أن تسود

  6 من 1الصفحة 

 
  مقدمة

  ICANN مؤسسةآتبها موظفو 

  
أور ونائبي -شيريل النجدونو) ALAC (اإلنترنت مستخدمي لهيئةلقد تمت آتابة الوثيقة المرفقة من قبل رئيس اللجنة االستشارية 

  .  سيبتستيان باتشوليت وآالن جرينبيرجاإلنترنت مستخدمي لهيئةرئيس اللجنة االستشارية 

 اإلنترنت مستخدمي لهيئةمل التحضيري للجنة الفرعية للشؤون المالية والموازنة التابعة للجنة االستشارية وتستند هذه الوثيقة إلى الع
 إطار خطة لهيئة مستخدمي اإلنترنتوقد ناقشت المنظمات اإلقليمية ). RALO (اإلنترنت مستخدمي لهيئةوالمنظمات اإلقليمية 

وقد تمت أرشفة األولويات اإلقليمية وطلبات . ؤتمراتهم الشهرية وعلى شبكة اإلنترنت أثناء م2011التشغيل والميزانية للسنة المالية 
آما تم عقد المزيد من المناقشات حول خطة . لمساحة المخصصة لها على الموقعاالميزانية للسنة المالية المقبلة ويمكن مراجعتها على 

  . في نيروبيلهيئة مستخدمي اإلنترنت خالل اجتماعات اللجنة 2011التشغيل والميزانية للسنة المالية 

ة أيام حول تعليق اللجنة  الموظفين بالبدء في عمل تصويت مدته خمسلهيئة مستخدمي اإلنترنتوقد طالب رئيس اللجنة االستشارية 
 وذلك في التاسع من أبريل وإرساله إلى المؤتمر العام ICANN مؤسسة الخاصة 2011بشأن خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 

 مع لهيئة مستخدمي اإلنترنتنيابة عن اللجنة االستشارية  2011انية للسنة المالية اإلطار المقترح لخطة التشغيل والميزحول 
  . مالحظة أن الوثيقة تشهد حالًيا عملية تصديق داخلية

  
.  مقابل صفر14 على البيان بعدد أصوات لهيئة مستخدمي اإلنترنتوأسفر التصويت عبر اإلنترنت عن تصديق اللجنة االستشارية 

: نتيجة التصويت بشكل مستقل على الموقعيمكنك مراجعة 
AspeumQetz7F9NQSj2Ii=code?pollresults/com.bigpulse.www://https  

  
 تم إخبار الشخص المسؤول عن المؤتمر العام بشأن اإلطار العام المقترح لخطة التشغيل والميزانية للسنة 2010 أبريل 13وفي 

  . ICANN مؤسسةبيان إلى مجلس إدارة  بهذه النتيجة آما تم إحالة ال2011المالية 
  

  ]نهاية المقدمة[

https://st.icann.org/alac/index.cgi/index.cgi?regional_input_for_alac_statement_on_icann_budget_for_fy2010_11
http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2011


  على خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية لهيئة مستخدمي اإلنترنتتعليق اللجنة االستشارية 
 ICANN مؤسسةالخاصة 

  
  
  المقدمة. 1
  

تي تتألف من خمس منظمات إقليمية ، نيابة عن الجميعة المنتخبة ال)ALAC (لهيئة مستخدمي اإلنترنتترحب اللجنة االستشارية 
، بفرصة المشارآة في اإلطار الخاص )ALSes (اإلنترنت مستخدمي لهيئة هيكًال 121و) RALOs (اإلنترنت مستخدمي لهيئة

 ونود أيًضا أن نتوجه بالشكر لما تحقق من تحسينات آبيرة بشأن مسألة الشفافية في. 2011بخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 
 مؤسسةعملية اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالميزانية التي ُقدمت على مدى العام الماضي آما نتقدم بالشكر إلى المدير المالي 

ICANNآيفن ويلسون لقيادته هذه الجهود  .  
  

ن الماضيين، بما في  على مدى الشهرياإلنترنت مستخدمي لهيئةويستند هذا العرض على مناقشة مهمة على جميع مستويات الجمعية 
 واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية للشؤون اإلنترنت مستخدمي لهيئةذلك ما تم مناقشته خالل االجتماعات المغلقة للجنة االستشارية 

 دميمستخ لهيئة والمكالمات الشهرية للمنظمات اإلقليمية اإلنترنت مستخدمي لهيئةالمالية والموازنة التابعة للجنة االستشارية 
 الذي انعقد ICANNفضًال عن اجتماع وجًها لوجه خالل انعقاد االجتماع السابع والثالثين لمؤسسة ) RALOs( الخمس اإلنترنت

   .2010 مارس 12 إلى 7في مدينة نيروبي بكينيا خالل الفترة من 
  

 إلى 2010 للفترة من ICANNية لمنظمة ونظًرا للحاجة إلى ضمان التزامن مع األولويات واألهداف آما جاء في الخطة اإلستراتيج
  .  فضال عن التأآيد على االلتزامات، فقد تم إيالء اهتمام آبير لتسليط الضوء على الروابط مع هاتين الوثيقتين التوجيهيتين2013

  
للجنة االستشارية األولويات الرئيسية ) 2و, النقاط الخالفية للميزانية الضخمة) 1: ويتألف هذا العرض من ثالثة أقسام رئيسية

  . األولويات اإلقليمية) 3و, المنتخبة
  
  
  قضايا الميزنية الكلية . 2

 جماعةلقد تم طرح العديد من القضايا التي أثيرت في القسم التالي ومناقشتها بالفعل في االجتماعات المغلقة التي انعقدت وجًها لوجه 
 لهيئةوالقيادة اإلقليمية واللجنة االستشارية ) ALSes (اإلنترنت يمستخدم هيئة هياآلو) At-Large (اإلنترنت مستخدمي هيئة

 التابعة لنا والتي أتيحت لها فرصة االنعقاد منذ إطالق هذا اإلطار المقترح لخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية اإلنترنت مستخدمي
وُتقر اللجنة االستشارية .  في مدينة نيروبيICANN سسةمؤ وخاصة في الفترة المؤدية إلى االجتماع العام السابع والثالثين 2011
 بأن آيفين ويلسون والموظفين قد شارآوا بالفعل في المناقشات اإلنترنت مستخدمي لهيئة والقيادة اإلقليمية اإلنترنت مستخدمي لهيئة

ذ إنهم يشارآون في العديد من االجتماعات التفصيلية التي دارت حول الكثير من النقاط التي يشملها هذا التعليق العام بشكل مختصر إ
إن تكرار  .ICANN لمؤسسةواالجتماعات النقاشية للجمعية التي نعقدها لمناقشة قضايا التخطيط اإلستراتيجي والميزانية  ذات الصلة

تاحتها بشكل أوسع لجمعية بعض الجوانب لهذه المناقشات األآثر إثارة هنا في هذه الوثيقة يهدف إلى ضمان التقاط النقاط األساسية وإ
ICANN وللفت انتباه مجلس ICANN وآذلك مدير العمليات والمدير المالي لها إلى المسائل التي لها أهمية خاصة بالنسبة للجنة 

 آنتيجة لهذه المرحلة التشاورية من عملية التخطيط اإلنترنت مستخدمي هيئة جماعة واإلنترنت مستخدمي لهيئةاالستشارية 
 مستخدمي هيئة و اإلنترنت مستخدمي لهيئةوقبل تحديد القضايا الرئيسية ذات األولوية للجنة االستشارية . تيجي والتشغيلياإلسترا
  :واألولويات اإلقليمية، نود تسليط الضوء على أهمية قضايا الميزانية الكلية التالية بالنسبة لنا) At-Large (اإلنترنت

  

أي القدرة على رؤية وفهم (' التفاصيل'مع اإلشارة إلى آميات الدوالر الحقيقية و سرد اذآر التفاصيل بمزيد من التحديد  •
 REA بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى تقارير ICANN مؤسسةمخصصات التكاليف والنفقات في جميع أجزاء 

  ).ولوحة أجهزة القياس المتاحة لنا حاليا
  

في الواقع، نحن نعترف . SO وACمستوى عن النفقات المطلوبة لدعم آل من هذه ليست مجرد دعوة إلصدار تقرير مرتفع ال
وبالرغم من هذا، عندما يتحقق ذلك فإنه يمكن توفير النسبة أو النسبة . بوجود مشارآة لبعض النفقات عبر العديد من هذه الوسائل

راج التكاليف الفعلية على شكل بنود التي تتواجد معها أي إد(وينبغي تقديم هذه المعلومات في شكل جداول ". لعملية التقسيم"المئوية 
، وآذلك في شكل خريطة ورسم بياني خاص بالمقارنة والعرض على أساس فترة معينة وآذلك )نفقات السفر في لوحة أجهزة القياس

المصاريف ينبغي أن /فعلى جزء من الخريطة فإن المعلومات الرئيسية للتكالي' بالنقر'لذا، إذا قام شخص ما . على أساس سنوي
وليست رغبتنا هي التي تجعل تقارير الميزانية والتخطيط غير قابلة . تظهر ُمظللة آما يتم إتاحة رابط إلى مزيد من التقارير المفصلة

واد أولية ، بل يعود ذلك ألسباب تتعلق بالمساءلة ويجب ربط المعلومات والمواد التي لها عالقة بالشفافية بالمMBAللقراءة أو تتطلب 
عن مستوى المعلومات التي ترغب في التعامل معه أو الرجوع إليه في أي " بالبحث بالتفصيل"المصدر والسماح لجميع األعضاء 

   .وقت

  6 من 2الصفحة 



  

وبالمثل فإنه يتم طلب معلومات مفصلة أيًضا فيما يتعلق بمواطن االختالف بين مخصصات الميزانية السابقة لألنشطة  •
آما يتعين توفير معلومات مثل .  وتلك األنشطة المدرجة في الميزانية من قبلSO وAC أنشطة والمشاريع واإلدارات أو

ومن األمثلة على . تلك المعلومات التي تتعلق بما إذا آان يجري إعادة تخصيص أي أموال غير مستخدمة وألي غرض
هل يصبح الراتب أو تكلفة . لفوردون استبداله بآخر على ا ذلك عندما يترك مسؤول الموظفين أو المستشار القسم

في غضون مخصصات الميزانية القطاعية هذه أو ' لالستخدام'المشروع غير المنفقة التي ُتعزى إلى أدوار هؤالء قابلة 
دور في حالة حدوث ذلك؟ /هل يتم اإلبقاء عليها مضافًة إلى اإليرادات الموحدة أو يعاد تخصيصها عند استبدال شخص

  .للسيطرة أو الحد من النفقات" تجميد التوظيف'ضرورة أثر آبير فيما يتعلق بمسائل سيكون للجواب بال
  

 تدعم وتوافق على المكالمات الصادرة من قبل مشارآين آخرين لتحقيق اإلنترنت مستخدمي لهيئةإن اللجنة االستشارية  •
 يكون توزيع أوقات هؤالء عبر ال سيما عندما(المزيد من التفاصيل حول تخصيص وقت الموظف والخبير االستشاري 

حيث ال يسمح هذا بتحقيق المساءلة والشفافية ) SO أو ACالعديد من المشاريع واألنشطة ومجموعات العمل وأنشطة 
المثلى فقط، ولكن تساعد أيًضا على تحقيق التخطيط المستقبلي للمهام والمشاريع واألنشطة الجديدة حيث تكون هناك 

ومن األمور المحورية أنه إذا آان الدور األساسي للموظف أو الخبير . أو استشاريي المستقبلالحاجة إلى دعم موظفي 
 أو ما يخص SO أو ACاالستشاري يتضمن المشارآة في مسألة أو دور محدد، على سبيل المثال تيسير عمل مستشار 

ى ذلك، فإنه بقدر الطلبات أو المهام باإلضافة إل .هذا األمر يحدث ، فإن الجماعة عليها أن ترى أنPDP أو WGعملية 
الموظفين المنطقي واضًحا، ومن ثم ُيطلب خيار تقديم المزيد من المساعدة أو /المتزايدة بقدر ما يكون وقت المستشار

 التي تستند إلى اإلنترنت مستخدمي لهيئةوفق وجهة النظر القوية للجنة االستشارية . تعديل مشروع أو معالم النشاط
 من +++ %110 تحصل على ICANN مؤسسةفإن  ,اإلنترنت مستخدمي هيئة الوقتي الهام وعمل موظفي االلتزام

ونحن نعتقد أن هذا األمر قد )  أيامx 7 ساعة 24الذي يعمل بشكل فعلي (موظفيهم ومستشاريهم في القطاع الذي نعمل به 
 في طلب طاقم عمل ومتطوعين ICANNؤسسة وإذا استمرت م. ال يكون واضًحا لآلخرين ما لم يتم عمل هذا التقرير

 مؤسسة، فإننا سنفقد ببساطة مسألة االلتزام والمشارآة من آليهما وستفشل "للقيام بمزيد من األعمال بأقل تكلفة"مستقلين 
ICANN في الحفاظ على مستوى تطوير السياسة التي تقوم على مبدأ الجماعية من أسفل القاعدة إلى أعالها المتاحة 

  .ا في الوقت الراهنلديه
  

، وذلك تمشيا مع رغبتها في الحصول على مزيد من التفاصيل اإلنترنت مستخدمي لهيئةآما تدعم اللجنة االستشارية  •
وحيث إن المصدر .  لعقد مقارنة بين النفقات واإليرادات حسب المجموعةGNSOبشأن عملية اإلبالغ، دعوة رئيس 
 جماعة من هؤالء المشارآين، فإن ICANNدة من الشخص المسجل يتم إحالته إلى النهائي للكثير من اإليرادات المستم

 تود آثيًرا التمتع بالقدرة على رؤية وتتبع اإلنترنت مستخدمي لهيئة واللجنة االستشارية اإلنترنت مستخدمي هيئة
وآيفية توزيعها في ) داتبما في ذلك انهيار مصدر تلك اإليرا(التغيرات في الدخل ومخصصات النفقات من اإليرادات 

آما يمكن اعتبار ). مع مراعاة التخطيط اإلستراتيجي والتوجيه بالطبع( في أي فترة معينة ICANNإطار عمل 
  .المقارنات التي يتم عملها على أساس سنوي لهذه اإليرادات والنفقات شرًطا أيًضا

  

 الحاجة في الوقت الحالي إلى اإلنترنت مستخدمي هيئة جماعة واإلنترنت مستخدمي لهيئةوتدرك اللجنة االستشارية  •
، 2010 مالًيا بسبب التجاوزات التي حدثت في ميزانية السنة المالية 2011مراقبة مسؤولة للميزانية للسنة المالية 

 األزمة’ونحن ال نعتقد أن هذه التجاوزات حدثت بسبب جرد (ولمساعدتنا والمجتمع األشمل على فهم خلفية هذه المسألة 
 التي ccTLDالتي حدثت في اآلونة األخيرة حيث إن هذه األزمة لم يكن لها تأثير آبير على معظم بيئات ‘ المالية العالمية

ونحن نتطلع أيًضا إلى األجوبة والردود على المسائل التي أثيرت في االجتماع السابع والثالثين ). يشتغل بها الكثيرون منا
 أسئلة استجابًة لهذه 5 والتي تم إدراجها في وقت الحق على شكل ccNSO  في نيروبي من قبلICANNلمنظمة 

op/lists/org.icann.forum://http- على الموقع ccNSOالدعوة لعمل تعليق عام من قبل بول زيندلر نيابة عن 
html.00001gms/2011fy-budget .  ويشير إدراج هذا الرابط في ردنا إلى رغبتنا في اإلجابة على تلك المسائل
  .ICANN مؤسسةوعالوة على ذلك، فإن تحليل أي انخفاض في العائدات سيساعد على تفهم الموقف المالي . أيًضا

  

 من المقرر إتاحتها، المتعلق هذه المرة وفيما يتعلق مرة أخرى في هذا الشأن بالمعلومات األآثر تحديًدا وتفصيًال التي •
باإلنفاق المقترح والزيادات في مخصصات الميزانية المقترحة لنفقات العمليات الفنية، فإن الفصل الرابع، في رأينا، 

 ومراجعتها AC وSO وتلك المعلومات الخاصة بـ جماعتناضروري للسماح بالحصول على المعلومات الخاصة 
ومما له أهمية خاصة بالنسبة لنا هو الحصول على مزيد من التفصيل والترآيز على تكاليف . هاوتقييمها والرد علي

 4.8األنشطة (، ويكون ذلك في إطار خطة دعم تنمية السياسة )4.6النشاط (المشارآة عن بعد المتزايدة والمتطورة 
   .، ولكن سيتم التعامل مع هذه النقاط في الفصل التالي)4.9و

  
  

  6 من 3الصفحة 

http://forum.icann.org/lists/op-budget-fy2011/msg00001.html
http://forum.icann.org/lists/op-budget-fy2011/msg00001.html


   اإلنترنت مستخدمي لهيئة واللجنة االستشارية اإلنترنت مستخدمي هيئة لجماعةيات الرئيسية األولو. 3
  

   :هي 2011 للسنة المالية اإلنترنت مستخدمي لهيئة واللجنة االستشارية اإلنترنت مستخدمي هيئة لجماعةاألولويات الثالث الرئيسية 

لعام الماضي نحو تنفيذ التوصيات الصادرة عن تحسينات اللجنة االستشارية آانت الجماعة تعمل جاهدة بصورة استثنائية خالل ا. 1
وقد أثرنا في استعراض الميزانية الماضية مسألة أن التكاليف واالعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه . اإلنترنت مستخدمي لهيئة

رورية والمكلفة بها، وقد تم طمأنتنا أن بنود الميزانية سوف األنشطة آان ال بد من النظر إليها على اعتبار أنها تسهل هذه العملية الض
   .تتحقق

ونحن نقدر أن ما حدث في اآلونة األخيرة من االحتفاظ بالمستشار السيد سيث جرين للقيام بدور مدير المشروع لعملية تنفيذ تحسينات 
يث إنه التحق بنا قبيل انعقاد اجتماع نيروبي مباشرة ، ونحن سعداء للتقدم الذي حدث في هذا الشأن حاإلنترنت مستخدمي هيئة جماعة

، )تماشًيا مع المتطلبات المذآورة للتسهيل الفعال والمناسب لهذا العمل الحاسم والضروري من حيث التوقيت وتعتبر هذه الخطوة(
   .ولكن هذا هو الدليل الوحيد المتاح لدينا ألي تخطيط أو تخصيص ميزانية الخاص بهذه المتطلبات

وفي واقع األمر االحتمال ( فإنه من المستحيل بالنسبة لنا أن نفترض إذا آان هناك 4.8 و4.7وفي ظل عدم وجود التفصيل في القسم 
 جماعةأي إدراج لالحتياجات لدعم الميزانية الخاصة بمشاريعنا المتعلقة بتحسينات ) األآثر واقعية هو أن نفترض أنه لم يكن هناك

   . المقترحة2011في خطة تشغيل وميزانية السنة المالية ) أو ربما خطط عملنا الجارية حتى (نتاإلنتر مستخدمي هيئة

 المخططة للسنة GNSO تثير هذه النقطة فيما يتعلق باحتياجات مخصصات ميزانيتهم لتنفيذ تحسينات GNSOونالحظ أيضا أن 
   .لجة، لذلك يعد هذا، في رأينا، مسألة حاسمة تحتاج المعا2011المالية 

  

 واللجنة اإلنترنت مستخدمي هيئة جماعة) والمساهمات المقدمة من قبل(لقد شهد دعم فريق الموظفين ألعمال التوسع السريع . 2
 وتطوير السياسات انخفاًضا آبيًرا خالل األشهر األربعة األخيرة؛ فعندما ICANN إلى عمليات اإلنترنت مستخدمي لهيئةاالستشارية 

، وتمت ترقية هايدي ICANNهارت لتولي دوره الجديد في - السيد نيك أشتونلجماعة هيئة مستخدمي اإلنترنتابق انتقل مديرنا الس
، فقد تمت ترقيت ماتياس )لجماعة هيئة مستخدمي اإلنترنتبعد أن خدمت في السابق آمدير الشؤون اإلقليمية (أولريش لهذا المنصب 

هذه . اإلنترنت مستخدمي هيئة بجماعةيل يعمل بدوام آامل لمنصب مسؤول التنسيق النجينجير ليحل محل هايدي ولم يكن هناك بد
التي قامت بها على نحو استثنائي ) GNSO .5 مع FTE 5.(األدوار الثالثة جنًبا إلى جنب مع مطالب توسيع للمستشار اإلداري 

 ساعة لعضو فريق عمل واحد على األقل من 24ار تزود مجتمعنا العالمي بتغطية على مد) بصفتها مستشاًرا(وايت -جيزيال جروبر
إن توفير الدعم .  في أي وقت، وهذا أمر أساسي لنجاح ونمو وتنمية جماعتنا على نحو مستمراإلنترنت مستخدمي هيئة جماعة

 في حين عدم بقاء دور ولكن. اإلداري يحظى بتقدير وُيعد أمًرا أساسًيا حقا للسماح بتحقيق العمل الرئيسي لهؤالء الموظفين الرئيسيين
 هي التي ترى أن فريق موظفي الجماعة المنتخبة القائم اإلنترنت مستخدمي لهيئةالمنسق في الجماعة شاغًرا فإن اللجنة االستشارية 

نشطتنا على دعمنا هو الذي يعمل على مستوى ال يمكن تحمله ولن يكون قادًرا على االستمرار في تلبية احتياجاتنا الحالية ناهيك عن أ
  .المخططة للعمل المستقبلي

  

 هيئة لجماعةسيكون أحد األهداف الهامة ) 2016 إلى 2013على سبيل المثال للفترة من (أثناء الخطة اإلستراتيجية الالحقة . 3
 سةمؤس التابعة لجماعة هيئة مستخدمي اإلنترنتبهدف تنظيم قمة ثانية , ICANNمع الدعم القوي لمنظمة , اإلنترنت مستخدمي
ICANN.  

  :الجدول الزمني المقترح

• 2010 – 2013  

في آل منطقة ) RALO (لهيئة مستخدمي اإلنترنتيتم انعقاد جمعية عامة واحدة للمنظمات اإلقليمية  •
 أو غيره من اجتماعات حملة أسهم ICANN مؤسسةمن المناطق الخمس بالتزامن مع إما اجتماع 

 أو LACNIC/LACTLD أو APRICOTبيل المثال على س(اإلنترنت الرئيسيين داخل المنطقة 
IGF أو IGF's أو INET'sاإلقليمية وما إلى ذلك  (  

هيكل . ( من دول آل منطقة%80جديدة لتغطية ) ALSes (اإلنترنت مستخدمي هيئة هياآللتوظيف  •
  )لكل بلد في جميع أنحاء العالم هو الهدف العالمي} على األقل{واحد 

• 2013 - 2016 

  , ICANN مؤسسة التابعة اإلنترنت مستخدمي هيئة لجماعةة ثانية انعقاد قم •
  . جديدةاإلنترنت مستخدمي هيئةالتحاق هياآل  •

  6 من 4الصفحة 



 ccNSO، وGAC وال سيما SO و ACينبغي إنجاز هذا المشروع بالتزامن مع أنشطة التوعية والمشارآة وغيرها من أنشطة 
. ICANNوبدعم من إدارة الشراآة العالمية لمنظمة ) ر المتعاقدة غيGNSOوربما مع مجموعات حملة األسهم التابعة لبيت (

 أن يتم التوصل الى تضافر الجهود لتحقيق أهداف مماثلة، وآلها تهدف إلى زيادة اإلنترنت مستخدمي لهيئةوتأمل اللجنة االستشارية 
  . ودورنا في نظام إيكولوجي صحي لإلنترنتICANNوتحسين المشارآة العامة في آل من 

  األولويات اإلقليمية . 4
  

، فإن اإلنترنت مستخدمي هيئة جماعةعقب النهج القائم على توافق اآلراء تجاه تطوير السياسة وتحديد األولويات المستخدمة من قبل 
ة لتحديد  اإلقليمياإلنترنت مستخدمي هيئة هياآل الخمس قد عملوا بشكل وثيق مع اإلنترنت مستخدمي لهيئةممثلي المنظمات اإلقليمية 

 ICANNتتطلب جميعها التسهيالت والدعم من جانب (القضايا الرئيسية ذات األولوية . القضايا واألنشطة الرئيسية وترتيب أولويتها
 في أي سنة ICANNخارج دائرة دعم السفر لحضور اجتماعات {والتي تتراوح بين المواد ودعم الموظفين وتمويل السفر واإلقامة 

   : هياإلنترنت مستخدمي لهيئةتحديدها لدى المنظمات اإلقليمية التي تم ) }مالية

 هناك - اإلنترنت مستخدمي هيئة هياآل  واإلنترنت مستخدمي لهيئةبناء القدرات والتعليم المستمر للمنظمات اإلقليمية  •
 من أجل التأآد إلنترنتا مستخدمي هيئة هياآلحاجة معترف بها عالميا لبناء القدرات والتعليم المستمر لعدد متزايد من 

 يتمتعون بالقدرة على المساهمة بفعالية في مناقشات السياسة العامة اإلنترنت مستخدمي هيئة هياآلمن أن جميع ممثلي 
وترتبط هذه األنشطة مباشرة بزيادة مستوى مشارآة .  ونشاطات رسم السياسة العامةاإلنترنت مستخدمي هيئة لجماعة

 إلى 2010تي تم التعرف عليها على أنها مجال اهتمام في الخطة اإلستراتيجية للفترة من  الICANNالمجتمعات داخل 
  . باعتبارها عامال مساهًما في نظام إيكولوجي صحي لإلنترنت2013

  

أحد األهداف الرئيسية للجماعة  (اإلنترنت مستخدمي هيئة هياآل من أجل زيادة عدد -أنشطة التوعية التوسعية والداخلية  •
 مستخدمي هيئة هياآل، وآذلك تشجيع استمرار مشارآة )تخبة هو وجود هيكل منتخب واحد على األقل في آل بلدالمن

أي توظيف هياآل ( القائمة، يتعين إشراك أولوية ثانية معترف بها عالمًيا في عملية التوعية التوسعية الفعالة اإلنترنت
آما أن األنشطة المتصلة بهذ األولوية، مثل المساهمة في المحافل ). أي دعم الهياآل الحالية(والتوعية الداخلية ) جديدة

. الدولية، هي أيضا مرتبطة ارتباًطا واضًحا بمجال اهتمام الخطة اإلستراتيجية للنظام اإليكولوجي الصحي لإلنترنت
المدير المالي ومدير يستطيع موظفونا تزويد (وتتضمن أنشطة التوعية التوسعية العمل عن آثب مع الشراآات العالمية 

العمليات التنفيذي والمجلس بتقرير مختصر عن التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال متى آان ذلك مطلوبا، ولكن آان ذلك 
خاضًعا للقاءاتنا مع الشراآات العالمية في مدينة سيؤول واجتماعات نيروبي وآذلك فيما بين هذه االجتماعات من 

المحتملين للهياآل الجديدة على مستويي االجتماعات العالمية واإلقليمية ممثلًة حلقات وصل ، لتحديد المرشحين )دورات
آما سيكون التعاون على نطاق واسع . IGF والمنظمات اإلقليمية التابعة لـ IGFإقليمية بالشراآات العالمية مثل منظمة 

 من بين شرآاء سابقين وحاليين ذوي اإلنترنت يمستخدم هيئة لهياآلمع برنامج الشراآة لتحديد المرشحين المحتملين 
 للمشارآة في اإلنترنت مستخدمي لهيئةوُينظر إلى عملية تقديم الدعم لممثلي المنظمات اإلقليمية . فائدة آبيرة متبادلة

 هياآلليم األحداث اإلقليمية المحددة ذات الصلة باإلنترنت باعتبارها ضرورة مطلقة لنجاح التوعية التوسعية فضًال عن تع
آما تم تحديد عملية التطوير المستمر للكتيبات الدعائية اإلقليمية، تم إنتاج عدد قليل منها .  الحاليةاإلنترنت مستخدمي هيئة

 وإبالغ اإلنترنت مستخدمي لهيئة، ألغراض رفع مستوى الوعي ألنشطة المنظمات اإلقليمية 2010خالل السنة المالية 
 بشأن آيفية أن تصبح هيكًال معتمًدا داخل إحدى المنظمات اإلقليمية اإلنترنت مستخدمي هيئة للهياآالمرشحين المحتملين 

   . الخمس، على أنها إحدى أدوات التوعية التوسعية أيًضااإلنترنت مستخدمي لهيئة
  

 في مختلف رنتاإلنت مستخدمي هيئة لهياآليتم دمج العديد من األولويات اإلقليمية األخرى واألولويات القائمة على  •
 ولذا فإنها مذآورة ضمن أهم اإلنترنت مستخدمي لهيئةالتوصيات الصادرة عن عملية إدخال تحسينات للجنة االستشارية 

  .اإلنترنت مستخدمي هيئة جماعة  واإلنترنت مستخدمي لهيئةأولويات اللجنة االستشارية 
  
  
  

 بشكل منفصل نوًعا ما، وحيث إن القرارات غالبا ما تحتاج إلى أن وحيث إن الكثير من هذه االحتياجات التمويلية ستكون صغيرة
تؤخذ في إطار زمني قصير، فإنه ُيقترح أن يكون التعامل مع االحتياجات في إطار الميزانية، حيث يمكن إصدار قرارات اإلنفاق 

وقد أثيرت هذه المنهجية من . استنا العامة بموجب توجيهات فريق دعم سياإلنترنت مستخدمي لهيئةالفعلي من قبل اللجنة االستشارية 
 في نيروبي، ونوقشت بشكل مطول مع ويلسون آيفن، والزالت تتماشى مع GNSOقبل بروس تونكين في الجلسة العامة لـ 

  .اإلنترنت مستخدمي لهيئة التابعة للجنة االستشارية اإلنترنت مستخدمي هيئة جماعةتوصيات وتقرير التحسينات الخاصة 
  
  
 ونتطلع إلى الحصول على رد مباشر 2011ن نقدر هذه الفرصة للمساهمة في خطة التشغيل والميزانية الخاصة بالسنة المالية ونح

  . على تعليقاتنا
  

  6 من 5الصفحة 



  6 من 6الصفحة 

  )اإلنترنت مستخدمي لهيئةرئيس اللجنة االستشارية (أور -شيريل النجدون

  )اإلنترنت مستخدمي لهيئةنائب رئيس اللجنة االستشارية (سيبتستيان باتشوليت 

  )اإلنترنت مستخدمي لهيئةنائب رئيس اللجنة االستشارية (آالن جرينبيرج 

  )ALAC - اإلنترنت مستخدمي لهيئةنيابة عن اللجنة االستشارية - ALAC ExComمحررو المسودة من (
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