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لجنة  At-Largeاالستشارية
بيان  ALACحول مسودة خطة  ICANNوميزانيتها التشغيلية للعام المالي 2016
مقدمة
اقترح أوليفيير كريبين-ليبلوند ،عضو  ALACمن منظمة  At-Largeاإلقليمية األوروبية ( ،)EURALOوعضو فريق قيادة
 ALACأو ( ،)ALTأن تتم صياغة هذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع خالل المؤتمر الهاتفي الشهري للجنة  ALACفي
 30أبريل  .2015خالل المؤتمر الهاتفي ،أعطت  ALACلفريق سياسة  ICANNالداعم للجنة  ALACسلطة تقديم البيان مباشرة
لعملية التعليقات العامة دون البحث عن مدخالت أوسع خارج  ،ALTأو اتباع عملية تصديق  ALACبخصوص البيانات.
في اليوم نفسه ،نشر أوليفيير كريبين-ليبلوند هذا البيان على مساحة عمل مسودة لجنة  egraL-tAبمؤسسة  NNtIIللسنة المالية
 2016بخصوص الخطة التشغيلية والميزانية .بعد أن قام  teAبمراجعة البيان ومناقشته على قائمة عناوين البريد اإللتتروني،
طلب أالن غرينبيرغ ،رئيس  ALACأن يتم نقل البيان إلى عملية التعليقات العامة لمؤسسة .ICANN
الملخص

 ALAC .1راضية عن مقترح الميزانية ككل ،إال أن لديها اهتماما ً معيناً ،متعلقا ً بتطور دعم تطوير سياسة .ICANN
 .2أنشطة كل من  GNSOو  ALACممولة أساسا ً تحت ميزانية سياسة  .ICANNوضع السياسة نشاط أساسي في  .ICANNإن تطوير سياسة
أصحاب المصلحة المتعددين هذا هو الذي يميز  ICANNعن بقية المنظمات .الميزانية الكلية المخصصة لتطوير السياسة ودعم منظمات الدعم
واللجان االستشارية ،بما في ذلك دعم دائرة السفريات ،هي حوالي  11.4مليون دوالر أمريكي ،والتي هي أصغر بشكل غير متوقع بنسبة  %10من
الميزانية الكلية لنشاط أساسي وعامل تميز رئيسي.
 .3يعتقد  ALACأن نمو هذه الميزانية جد ضئيل .يترجم هذا االهتمام مباشرة االهتمامات بمستويات التوظيف .توضح الميزانية أن  16موظفا ً جديدا ً
يُتوقع تعيينهم في السنة المالية  ،2016إال أنه ال أحد منهم سيكون في دعم السياسات .تتوقع  ALACعددا ً من  ،PDPsوعمليات المراجعة الجديدة،
عالوة على جولة تالية محتملة لنطاق  gTLDsوالتي ستخدم لزيادة الطلب على الموظفين الذين هم أساسا ً مشغولون .مجتمعه لهياكل At-Large
سيبلغ قريبا ً عالمة  - 200والتي تترجم حاجة لمزيد من الدعم لنشاطها المتزايد ALAC .مهتم بكون هذه الحاجة لزيادة  FTEsالداعمة للسياسة في
كل من  GNSOو  ALACليست منعكسة حاليا ً في الميزانية وقد تؤدي لعمل مرهق للموظفين ،وإلحباط المجتمع ،ونقص في إشراك المجتمع مما قد
يؤدي إلى جعل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين غير مستدام التطور على المدى البعيد.

بيان  ALACحول مسودة خطة  ICANNوميزانيتها التشغيلية للعام المالي 2016
تشكر  ALACالقسم الماي بمؤسسة  ICANNعلى التحسينات الواضحة في وضع الميزانية المقترحة ،وخصوصا ً ما يتعلق بإشراك مجتمعات ICANN
في مرحلة مبكرة.
 ALACراضية عن مقترح الميزانية ككل ،إال أن لديها اهتماما ً معيناً ،متعلقا ً بتطور دعم تطوير سياسة .ICANN
أنشطة كل من  GNSOو  ALACممولة أساسا ً تحت ميزانية سياسة  .ICANNوضع السياسة نشاط أساسي في  .ICANNإن تطوير سياسة أصحاب
المصلحة المتعددين هذا هو الذي يميز  ICANNعن بقية المنظمات .الميزانية الكلية المخصصة لتطوير السياسة ودعم منظمات الدعم واللجان
االستشارية ،بما في ذلك دعم دائرة السفريات ،هي حوالي  11.4مليون دوالر أمريكي  -رقم مأخوذ من الوثيقة المتوفرة .رغم أنه من المفهوم أن هذا قد ال
ي مثل الميزانية الكلية لدعم سياسة منظمات الدعم واللجان االستشارية ،فإن هذا الرقم يمثل أغلبية هذه الميزانية .رغم أن هذا رقم صغير مقارنة بالميزانية
الكلية للمصاريف للسنة البالغة  118.6مليون دوالر أمريكي ( 113مليون دوالر أمريكي كأساس دون احتساب المبادرات)  -والذي هو أصغر بشكل غير
متوقع بنسبة  %10من الميزانية الكلية لنشاط أساسي وعامل تميز رئيسي.
لدى  ALACاهتمامات مهمة حول نمو ميزانيتها الذي تعتبره جد ضئيل.
يترجم هذا االهتمام مباشرة االهتمامات بمستويات التوظيف .تبين البيانات في الجدول في الصفحة  9من مسودة ميزانية السنة المالية  2016حسب المحفظة
والمشروع (" 1.1تخصبص الموارد") أنه في السنة المالية المقبلة ،فإن  27معادل بدوام كامل ( )FTEsستدعم تطوير سياسة الدعم ،أو حوالي  %8من
العدد الكلي من  .FTEsتوضح الميزانية أن  16موظفا ً جديدا ً يُتوقع تعيينهم في السنة المالية  ،2016إال أنه يبدو إن هناك نموا ً من  FTE 1.7في دعم
السياسة ،فال أحد من المعينين يبدو أته سيكون في دعم السياسة .أنشطة كل من  GNSOو  ALACلم تعرف وال يُتوقع لها انخفاض في األنشطة .على
العكس ،تتوقع  ALACعددا ً من  ،PDPsوعمليات المراجعة الجديدة ،عالوة على جولة تالية محتملة لنطاق  gTLDsوالتي ستخدم لزيادة الطلب على
الموظفين الذين هم أساسا ً مشغولون .مجتمعه لهياكل  At-Largeسيبلغ قريبا ً عالمة  - 200والتي تترجم حاجة لمزيد من الدعم لنشاطها المتزايدALAC .
إذن مهتم بكون هذه الحاجة لزيادة  FTEsالداعمة للسياسة في كل من  GNSOو  ALACليست منعكسة حاليا ً في الميزانية وقد تؤدي لكل من العمل
المرهق للموظفين ،وإلحباط المجتمع ،ونقص في إشراك المجتمع مما سيؤدي إلى جعل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين غير مستدام التطور على المدى
البعيد.

