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 االستشارية At-Largeلجنة 
2016وميزانيتها التشغيلية للعام المالي  ICANNحول مسودة خطة  ALACبيان 

 مقدمة
، وعضو فريق قيادة (EURALO)ية األوروبية اإلقليم At-Largeمن منظمة  ALAC ليبلوند، عضو-اقترح أوليفيير كريبين

ALAC  أو(ALT) المؤتمر الهاتفي الشهري للجنة ، أن تتم صياغة هذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع خاللALAC  في
سلطة تقديم البيان مباشرة  ALACالداعم للجنة  CANNIلفريق سياسة  ALACخالل المؤتمر الهاتفي، أعطت . 2015أبريل  30

 .بخصوص البيانات ALAC، أو اتباع عملية تصديق ALTلعملية التعليقات العامة دون البحث عن مدخالت أوسع خارج 

للسنة المالية  NNtIIبمؤسسة  tA-egraLمساحة عمل مسودة لجنة ليبلوند هذا البيان على -في اليوم نفسه، نشر أوليفيير كريبين
، لتترونيبمراجعة البيان ومناقشته على قائمة عناوين البريد اإل teAبعد أن قام . بخصوص الخطة التشغيلية والميزانية 2016

. ICANNأن يتم نقل البيان إلى عملية التعليقات العامة لمؤسسة  ALACطلب أالن غرينبيرغ، رئيس 

 الملخص
1. ALAC  راضية عن مقترح الميزانية ككل، إال أن لديها اهتماماً معيناً، متعلقاً بتطور دعم تطوير سياسةICANN. 
ً تحت ميزان ALACو  GNSOأنشطة كل من  .2 إن تطوير سياسة  .ICANNوضع السياسة نشاط أساسي في . ICANNية سياسة ممولة أساسا

الميزانية الكلية المخصصة لتطوير السياسة ودعم منظمات الدعم . عن بقية المنظمات ICANNأصحاب المصلحة المتعددين هذا هو الذي يميز 
من  10%ن دوالر أمريكي، والتي هي أصغر بشكل غير متوقع بنسبة مليو 11.4واللجان االستشارية، بما في ذلك دعم دائرة السفريات، هي حوالي 

 .الميزانية الكلية لنشاط أساسي وعامل تميز رئيسي
موظفاً جديداً  16توضح الميزانية أن . يترجم هذا االهتمام مباشرة االهتمامات بمستويات التوظيف. أن نمو هذه الميزانية جد ضئيل ALACيعتقد  .3

، وعمليات المراجعة الجديدة، PDPsعدداً من  ALACتتوقع . ، إال أنه ال أحد منهم سيكون في دعم السياسات2016سنة المالية يُتوقع تعيينهم في ال
 At-Largeمجتمعه لهياكل . والتي ستخدم لزيادة الطلب على الموظفين الذين هم أساساً مشغولون gTLDsعالوة على جولة تالية محتملة لنطاق 

الداعمة للسياسة في  FTEsمهتم بكون هذه الحاجة لزيادة  ALAC. والتي تترجم حاجة لمزيد من الدعم لنشاطها المتزايد - 200ة سيبلغ قريباً عالم
ليست منعكسة حالياً في الميزانية وقد تؤدي لعمل مرهق للموظفين، وإلحباط المجتمع، ونقص في إشراك المجتمع مما قد  ALACو  GNSOكل من 

.عل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين غير مستدام التطور على المدى البعيديؤدي إلى ج

https://community.icann.org/x/Kx8nAw
https://community.icann.org/x/Kx8nAw
https://community.icann.org/x/pxYnAw
https://community.icann.org/x/pxYnAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-excom/2015-May/005965.html


 
 

 

 
 2016وميزانيتها التشغيلية للعام المالي  ICANNحول مسودة خطة  ALACبيان 

 
 ICANNات على التحسينات الواضحة في وضع الميزانية المقترحة، وخصوصاً ما يتعلق بإشراك مجتمع ICANNالقسم الماي بمؤسسة  ALACتشكر 

 .في مرحلة مبكرة
 

ALAC  راضية عن مقترح الميزانية ككل، إال أن لديها اهتماماً معيناً، متعلقاً بتطور دعم تطوير سياسةICANN. 
 

إن تطوير سياسة أصحاب  .ICANNوضع السياسة نشاط أساسي في . ICANNممولة أساساً تحت ميزانية سياسة  ALACو  GNSOأنشطة كل من 
الميزانية الكلية المخصصة لتطوير السياسة ودعم منظمات الدعم واللجان . عن بقية المنظمات ICANNتعددين هذا هو الذي يميز المصلحة الم

رغم أنه من المفهوم أن هذا قد ال . رقم مأخوذ من الوثيقة المتوفرة -مليون دوالر أمريكي  11.4االستشارية، بما في ذلك دعم دائرة السفريات، هي حوالي 
رغم أن هذا رقم صغير مقارنة بالميزانية . مثل الميزانية الكلية لدعم سياسة منظمات الدعم واللجان االستشارية، فإن هذا الرقم يمثل أغلبية هذه الميزانيةي

ذي هو أصغر بشكل غير وال -( مليون دوالر أمريكي كأساس دون احتساب المبادرات 113)مليون دوالر أمريكي  118.6الكلية للمصاريف للسنة البالغة 
 .من الميزانية الكلية لنشاط أساسي وعامل تميز رئيسي 10%متوقع بنسبة 

 
 .اهتمامات مهمة حول نمو ميزانيتها الذي تعتبره جد ضئيل ALACلدى 

 
حسب المحفظة  2016ة السنة المالية من مسودة ميزاني 9تبين البيانات في الجدول في الصفحة . يترجم هذا االهتمام مباشرة االهتمامات بمستويات التوظيف

من  8%ستدعم تطوير سياسة الدعم، أو حوالي ( FTEs)معادل بدوام كامل  27أنه في السنة المالية المقبلة، فإن "( تخصبص الموارد 1.1)"والمشروع 
في دعم  FTE 1.7، إال أنه يبدو إن هناك نمواً من 2016موظفاً جديداً يُتوقع تعيينهم في السنة المالية  16توضح الميزانية أن . FTEsالعدد الكلي من 

على . لم تعرف وال يُتوقع لها انخفاض في األنشطة ALACو  GNSOأنشطة كل من . السياسة، فال أحد من المعينين يبدو أته سيكون في دعم السياسة
والتي ستخدم لزيادة الطلب على  gTLDsة محتملة لنطاق ، وعمليات المراجعة الجديدة، عالوة على جولة تاليPDPsعدداً من  ALACالعكس، تتوقع 

 ALAC. والتي تترجم حاجة لمزيد من الدعم لنشاطها المتزايد - 200سيبلغ قريباً عالمة  At-Largeمجتمعه لهياكل . الموظفين الذين هم أساساً مشغولون
ً في الميزانية وقد تؤدي لكل من العمل  ALACو  GNSOالداعمة للسياسة في كل من  FTEsإذن مهتم بكون هذه الحاجة لزيادة  ليست منعكسة حاليا

المدى  المرهق للموظفين، وإلحباط المجتمع، ونقص في إشراك المجتمع مما سيؤدي إلى جعل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين غير مستدام التطور على
 .البعيد

 


