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 2011للتشغيل للعام  ICANNحول خطة وميزانية  ALACبيان 

 

 
 مقدمة
 ICANNأعده فريق عمل 

 
 

)، AFRALOمن منظمة عموم المستخدمين اإلقليمية اإلفريقية ( )ALACوضع تيجاني بن جمعة، عضو لجنة عموم المستخدمين االستشارية (
الفرعية حول التمويل والميزانية، بعد مناقشة الموضوع  ALACاالستشارية، مسودة أولية لهذا البيان، وتتضمن آراء لجنة  ALACوعضو لجنة 

 ضمن عموم المستخدمين.
 

 .0TU2013للسنة المالية  Large ICANN-Atمساحة عمل مسودة ميزانية وخطة عمل 0UT، تم نشر هذا البيان على 2012ماير  24في 
 

إرسال تذكير بإبداء التعليقات على بيان  ALACالذي يدعم  ICANN، من طاقم سياسة ALACفي نفس اليوم طلب أوليفيير كريبين ليبلوند، رئيس 
 .ALACم المستخدمين عن طريق قائمة بريد إعالنات المسودة إلى أعضاء عمو

 
 ، تم وضع مسودة نسخة ثانية من البيان تتضمن التعليقات المستلمة بواسطة البريد اإللكتروني ومساحة العمل المذكورة اعاله.2012يونيو  5في 

 
م على البيان. كما طلب الرئيس إرسال البيانات لمدة خمسة أيا ALACمن الطاقم فتح تصويت إقرار من  ALAC، طلب رئيس 2012يونيو  6في 

المسؤول عن موضوع التعليق العلني هذا، مع مالحظة تبين أن الوثيقة تخضع  ICANNإلى عملية التعليقات العامة، مع نسخة إلى عضو طاقم 
 ، مع بدء التصويت قريباً.ALACحاليا إلقرار 

 
صوت لصالحه، وصوت واحد ضده،  14للبيان بنتيجة  ALACبر اإلنترنت أدى إلى إقرار ، أكد الطاقم على أن التصويت ع2012يونيو  12وفي 

وعدم امتناع أحد عن التصويت عليه. يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على موقع: 
/pollresults?code=24847D4vSRe95zM4UYhPvcWewww.bigpulse.comhttps://U 

 [نهاية المقدمة]
 
 
 
 
 
 
 

 
وأينما  .Uhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceU تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب

الف في المعنى أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص وجد اخت
 األصلي، فسيكون النص األصلي هو السائد.

https://community.icann.org/x/L8rbAQ
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=24847D4vSRe95zM4UYhPvcWe
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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 حول ALACبيان 
 2013التمهيدية للسنة المالية  ICANNخطة تشغيل وميزانية 

 
 

مر في وضع الميزانية وخطة العمل عن طريق المزيد من التشاور مع المجتمع ونموذج التقييم الجديد لطلب المجتمع بالتحسين المست ALACترحب 
 الجديد للتمويل.

 
أيضاً بأن مستوى التفاصيل في تمثيل الميزانية قد أصبح أفضل اآلن، وتسمح التوضيحات المقدمة بإجراء تحليل وحوار معمق أكثر. إن  ALACتقر 

 الجديد ودعم السياسة ودعم المجتمع وأنشطة اإلشراك العالمي تشكل مثاالً على تلك التعزيزات. gTLDريع المعنيين عن جاهزية برنامج فصل مشا
 

أنه من المهم االستفادة ألكبر قدر ممكن من خبرة أعضاء المجتمع الذين يتمتعون بمعرفة المصدر اللغوي،  ALAC، تجد IDNفيما يتعلق ببرنامج 
سيحد من توظيف الخبراء الخارجيين. أظهرت الدراسات المتنوعة التي أجرتها ستة مجموعات أعضاء مجتمع طوعية مدى فائدة مساهمة مما 

 أعضاء المجتمع. إن استخدام هذا المورد قد يخفض من كلفة البرنامج كثيراً.
 

والقوس الرقمي وأنظمة الحماية األخرى  TASالجديدة، ينبغي عدم احتساب  gTLDأنه لكونها أجزاء أصيلة من عملية طلبات  ALACتعتقد 
 الجديد. gTLDالجديد من التشغيل األساسي ومكون من الميزانية، بل ضمن ميزانية نظام  gTLDلبرنامج 

 
، فإن رفض المشاريع التي يتم بالتحسينات على التواصل مع الدوائر فيما يتعلق بطلبات المجتمع اإلضافية. على الرغم من ذلك ALACترحب 

يبدو اعتباطياً. بدالً من ذلك، يمكن اعتبار ذلك عملية تواصل واتصاالت بما أنه يعرض أعمال مجتمع  ICANNالتخطيط لها خارج أحداث 
ICANN .في نظام اإلنترنت األوسع 

 
أكبر، مع االستفادة من مبادرات مجتمعها. إن ورش  القادم بشكل مختلف وبفعالية IGFستشارك في  ICANNبكثير من الرضى بأن  ALACتنوه 

رؤية بالغة األهمية ذات تأثير كبير على صورتها. توفر ورش  ICANNمباشرة تمنح  ICANNالتي تشمل مجتمعات  IGFعمل المجتمع أثناء 
في  ICANNائر المعنية لإلعداد لمشاركة والدو ICANNأن التنسيق بين إدارة  ALAC. بالتالي، تعتقد IGFآراًء مهمة إلجراءات  IGFالعمل في 

 مثل هذا الحدث هو أمر بالغ األهمية.
 

التي أقيمت في داكار وسان خوسيه على التوالي، تظهر البرامج  LACRALOو AFRALOللبناء على التجارب الناجحة لبرامج بناء القدرات 
مع تلك األنشطة المثمرة التي يقودها  ICANNقابلية استقبال وتفاعل إدارة  2013) في السنة المالية TBDالمخطط لها في تورنتو وباسيفيك آسيا (

 على حد سواء. ICANNعن رضاها والتزامها بجعل البرامج محددة الميزانية ناجحة ومثمرة للمجتمع و ALACمجتمع عموم المستخدمين. تعرب 
 

% بسبب التكاليف اإلدارية اإلضافية 28ي من محققي الشكاوى بأكثر من أنه من غير الطبيعي أن يزداد اإليراد العالم ALACمن جهة أخرى، تجد 
 السئتجار مكتب والنفقات المرتبطة بذلك.

 
 gTLDsسجل  18عن قلقها حيال التباين الهائل في أسعار السجل. إنهم ال يتبعون أية قوانين ويظهرون طريقة اعتباطية بشحن  ALACتعرب 

ابتة، وبعضها اآلخر ال يدفع رسوم ما قبل المعاملة، ويتغير مبع الرسوم الثابتة وما قبل المعاملة من سجل إلى آخر. قائم: وبعضها ال يدفع الرسوم الث
مجتمعي) يدفع رسوم ما قبل المعاملة بحسب أحد أعلى النسب  TLD(وهو  cat.ال يدفع رسوم ما قبل المعاملة بينما  com.يمكننا المالحظة أن 

 باإلضافة إلى الرسوم الثابتة. دوالر لكل معاملة)، 1(
 

المجتمعية غير الربحية، بينما ينبغي  TLDsبأنه ينبغي تقاضي الحد األدنى من السعر من  ALACالجديدة، تنصح  gTLDsبعدما سيتم اعتماد 
 بحسب قواعد محددة بشكل واضح. TLDsتقاضي سعر موحد من بقية 

 
أنه إذا كان متطلباً من مكتب إقليمي  ALACي أمريكا الشمالية بشكل رئيسي. تعتقد أنها تقع ف ALAC، تنوه ICANNبخصوص موضع مكاتب 

العالمي وأهدافها اإلستراتيجية وأنشطتها بفعالية، ينبغي عندها التعهد بخطة كهذه (تشمل مراجعة وتبرير المواقع والعمليات/  ICANNخدمة مجتمع 
)، لضمان شبكة مكاتب عالمية فعالة ومتناسبة SOsو ACsاصل وعمل الشراكة العالمية وطواقم موظفي المكاتب الحالية والمتطلبات مثل التو

 ومشاركيها. ICANNومتوازنة إقليمياً وذات موارد كافية، ونفترض أنها تحظى بدعم مجتمع 
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