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معلومات أساسية
تتكون عملية تخطيط  ICANNمن ثالثة مكونات :خطة ر
استاتيجية مدتها خمس سنوات ،وخطة تشغيلية ومالية مدتها خمس
ُ
سنوات ،وخطة تشغيل وموازنة سنوية .تعد اإلسهامات من مجموعات دوائر  ICANNوأصحاب المصلحة ومجلس اإلدارة
ً
ى
يتماش مع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين يف . ICANN
مفتاحا لوضع هذه الخطط ،بما
ومؤسسة ICANN
ر
ر
االستاتيجية للسنوات
االستاتيجية مهمة  ICANNورؤيتها ومجموعة من األهداف والغايات
تتضمن الخطة
الخمس القادمة.
توضح الخطة التشغيلية والمالية ( )O&FPالخمسية الجدوى والتوقيت للخدمات واألنشطة ومعالم اإلنجاز
ر
المحددة لتحقيق أهداف وغايات الخطة االستاتيجية.
توضح خطة التشغيل والموازنة ( )OP&Bر
أكت األنشطة والموارد المحددة للعام المقبل.
يف يونيو  /حزيران  ،2020أنشأت  ICANNقسم تخطيط جديد يعيد تجميع تنسيق جميع أنشطة التخطيط الحالية والموارد
ر
التشغيىل والموازنة والتقارير المرحلية .ويتوىل
اتيج والتخطيط
الموجودة بالفعل يف المؤسسة .ويشمل ذلك التخطيط االست ي
ي
الماىل.
كالڤت ،نائب الرئيس األقدم للتخطيط والمدير
قيادة القسم الجديد
خافيت ر
ر
ي

تخطط ً ICANN
حاليا للسنوات المالية  2022إىل :2026
ر
االستاتيجية لعام  ،2020قرر
بتاري خ  17ديسمت  /كانون األول  ،2020بعد النظر يف تقييم االتجاهات
ر
تغيتها
مجلس إدارة  ICANNاإلبقاء عىل الخطة االستاتيجية للسنوات المالية  2025-2021سارية المفعول وعدم ر
للسنة المالية .22
ر
من ديسمت  /كانون األول  2020إىل فتاير  /شباط  ،2021عقدت  ICANNفتة تعليقات عامة للحصول عىل
َّ
َّ
إسهامات المجتمع بشأن مسودة الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية  26-22ومسودة خطة التشغيل والموازنة
للسنة المالية  22لمؤسسة  .ICANNوتلقت مؤسسة  ICANNإسهامات من ى
عش مجموعات مجتمعية وفرد واحد.
ً
ً
محددا تعالج تسعة موضوعات مختلفة.
ومن ربي تلك اإلسهامات ،حددت مؤسسة  ICANNعدد  218تعليقا
َّ
مسودات
بتاري خ  15فتاير  /شباط  ،2021قدمت اللجنة االستشارية الحكومية  GACتعليقاتها بشأن
الخطط المذكورة.
ُ
سي ى
نش تقرير فريق التعليق العام بتاري خ  18مارس  /آذار .2021
ُ
ستقدم خطط السنة المالية  22إىل مجلس إدارة  ICANNالعتمادها يف أوائل مايو  /أيار .2021
كما تستعد  ICANNبالفعل للدورة المالية التالية ،السنة المالية :23
ُ
يف أبريل  /نيسان  ،2021ستجري اللجنة االستشارية الحكومية  GACجلسة اتجاهات التوقعات

ر
وتأثتاتها المحتملة يف .ICANN
االستاتيجية ،وذلك لتحديد االتجاهات الجديدة ومدى تطور االتجاهات الحالية ر
ر
الت تم جمعها يف هذه الجلسة عملية التخطيط للسنة المالية .23
وستوجه العنارص ي

نظرة عامة عىل الجلسة
يف اجتماع  ،ICANN70ستقدم فرق التخطيط والشؤون المالية إىل اللجنة االستشارية الحكومية  GACالمستجدات بشأن
الشؤون المالية والتخطيط.
وستتضمن الجلسة:
-

-

نظرة عامة عىل شؤون  ICANNالمالية
الت ى
ر
ينشها فريق الشؤون المالية عىل موقع  icann.orgعىل مدار العام باإلضافة
 oمقدمة إلعداد التقارير ي
إىل هيكل التقارير المالية لمؤسسة ICANN
 oنظرة عامة عىل ى
الشوط المالية لمؤسسة  ICANNوالنتائج من آخر سنة مالية مكتملة (السنة المالية )20
مقدمة لعملية التخطيط يف ICANN
المستجدات بشأن تخطيط السنة المالية  22والخطوات القادمة نحو اعتماد الخطط

الوثائق المرجعية الرئيسية
خطط :ICANN
ر
االستاتيجية للسنوات المالية  25-21وتقرير اتجاهات التوقعات
يمكن االطالع عىل خطة ICANN
ر
ر
اتيج عىل موقع .iccan.org
االستاتيجية لعام  2020عىل صفحة ويب التخطيط االست ي
ر
ر
االستاتيجية لهيئة المعرفات التقنية  PTIللفتة من يوليو  /تموز  2020إىل يونيو /
يمكن االطالع عىل الخطة
حزيران  2024هنا.
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َّ
َّ
ومسودة خطة التشغيل والموازنة
مسودة الخطة التشغيلية والمالية للسنوات 26-22
يمكن االطالع عىل
للسنة  22عىل صفحة التعليقات العامة ذات الصلة.
معلومات  ICANNالمالية:
-

https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en

المزيد من المعلومات
التحضتي ،عقد فريق التخطيط ندوة عت الويب لمجتمع
بتاري خ  09مارس  /آذار  ،2021كجزء من أسبوع ICANN70
ر
الماليتي  20و ،21والخطط وتوقعات التمويل للسنة
للسنتي
التخطيط والشؤون المالية بما يف ذلك مراجعة النتائج المالية
ر
ر
َّ
لمسودة خطط السنة المالية .22
المالية  ،22ونظرة عامة عىل التعليقات العامة والخطوات القادمة للتخطيط
لمزيد من المعلومات ،راجع أقسام التخطيط و الشؤون المالية يف موقع  ،icann.orgأو اتصل بفريق التخطيط عىل
.planning@icann.org

إدارة الوثائق
اجتماع

االفتاض ف  ،ICANN70ف ر
منتدى المجتمع ر
الفتة  25-22مارس  /آذار 2021
ي
ي ي

موضوع الجلسة

مستجدات  ICANNالتمويلية والتخطيطية للجنة االستشارية الحكومية GAC

التوزي ع

أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية (قبل االجتماع) وعامة الجمهور (بعد االجتماع)

تاري خ التوزي ع

اإلصدار  22 :1مارس /آذار 2021
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