AR
AL-ALAC-ST-0214-01-00-EN
النص األصلي :اإلنجليزية
التاريخ 17 :فبراير 2014
الحالة :نهائي

لجنة  At-Largeاالستشارية
بيان  ALACحول مسودة المعايير والعمليات الخاصة بتحديد البرنامج التجريبي لمكافآت روح
الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددين
المقدمة
شكل أوليفيير كريبين-ليبلوند ،رئيس  ALACوعضو  ALACمن منظمة  At-Largeاإلقليمية األوروبية
( ،)EURALOوعضو فريق قيادة  ،ALACمسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع داخل
 At-Largeوعلى القوائم البريدية.
في  4فبراير  ،2014تم نشر هذا البيان على مساحة عمل البرنامج التجريبي لمسودة  At-Largeللمعايير
والعمليات الخاصة بتحديد مكافآت روح الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددين.
في اليوم نفسه ،طلب أوليفيير كريبين-ليبلوند ،رئيس  ،ALACمن فريق العمل المعني بسياسة  ICANNداعمًا
لـ  ALACبإرسال دعوة للتعليقات على التوصيات إلى كل أعضاء  At-Largeعن طريق القائمة البريدية
إلعالنات .ALAC
في  12فبراير  ،2014تم نشر إصدار يضم التعليقات الواردة وذلك على مساحة العمل سابقة الذكر وطلب الرئيس
من فريق العمل فتح تصويت إلقرار  ALACللبيان المقترح.
وفي  31يناير  ،2014أكد الطاقم على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار  ALACللبيان بنتيجة
 13صوت لصالحه ،وبدون أي صوت ضده ،وعدم امتناع أي عضو عن التصويت عليه .يمكنك مراجعة النتيجة
بشكل مستقل عبر الرابط التالي:
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=3670e62nvmg9aGUTLkRk39Vv

الملخص
 .1تشيد لجنة  At-Largeاالستشارية بالمبادرة الخاصة بجائزة روح الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددين .في حين
أنه في بعض األحيان تتلقى الطبقات العليات لنظام  ICANNالبيئي الكثير من اإلشادة واإلطراء ،نادرً ا ما يتم توجيه
الشرك إلى األفراد العاملين بكد في مجموعات العمل على ما يبذلونه من جهد.
 .2وتوافق  ALACعلى القائمة المقترحة من المعايير لكنها توصي بإضافة عامل الوقت المنقضي (العامل التكريسي)
من خالل المرشحين في تحقيق هدفهم من تسهيل حوار أصحاب المصلحة المتعددين .المناقشة والحوار هما نفس
الشيء  -أما بذل الجهد الكبير في الحفاظ على عمل النظام فهو أمر آخر.
 .3ففي البيئة التفصيلة المنتهية إلى العموميات مثل  ،ICANNمن الضروري االعتراف باألفراد وتقديرهم في جميع
المستويات لنظام أصحاب المصلحة المتعددين في أي من المجتمعات المتعددة لـ  ،ICANNإذا تم فقط الحفاظ على
عمل نظام أصحاب المصلحة المتعددين المهتم بالتفاصيل وصوالً إلى العموميات .ومن ثم فإن  ALACتؤيد بالكامل
إنشاء هذه الجائزة ونتطلع إلى اإلشادة بأول من يحصل (الحاصلين) عليها.

تتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على  .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceوأينما وجد اختالف في المعنى
أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي ،فسيكون النص األصلي هو
السائد.

بيان  ALACحول مسودة المعايير والعمليات الخاصة بتحديد البرنامج
التجريبي لمكافآت روح الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددين
تشيد لجنة  At-Largeاالستشارية بالمبادرة الخاصة بجائزة روح الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددين .في حين
أنه في بعض األحيان تتلقى الطبقات العليات لنظام  ICANNالبيئي الكثير من اإلشادة واإلطراء ،نادرً ا ما يتم توجيه
الشرك إلى األفراد العاملين بكد في مجموعات العمل على ما يبذلونه من جهد.
وتوافق  ALACعلى القائمة المقترحة من المعايير لكنها توصي بإضافة عامل الوقت المنقضي (العامل التكريسي)
من خالل المرشحين في تحقيق هدفهم من تسهيل حوار أصحاب المصلحة المتعددين .المناقشة والحوار هما نفس
الشيء  -أما بذل الجهد الكبير في الحفاظ على عمل النظام فهو أمر آخر.
ففي البيئة التفصيلة المنتهية إلى العموميات مثل  ،ICANNمن الضروري االعتراف باألفراد وتقديرهم في جميع
المستويات لنظام أصحاب المصلحة المتعددين في أي من المجتمعات المتعددة لـ  ،ICANNإذا تم فقط الحفاظ على
عمل نظام أصحاب المصلحة المتعددين المهتم بالتفاصيل وصوالً إلى العموميات .ومن ثم فإن  ALACتؤيد بالكامل
إنشاء هذه الجائزة ونتطلع إلى اإلشادة بأول من يحصل (الحاصلين) عليها.

