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تقدیر خاص من الرؤوساء المشاركین بجھود  -الملحق ك 
 طاقم العمل والُمقّرر

مجھود غیر مسبوق من مجتمع  ICANN CCWGلمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  1كان وضع توصیات مسار العمل  1
ود أصحاب المصلحة المتعددة بأكملھ. وبینما نشعر بالفخر بالمساھمات الھائلة ذات الجودة العالیة والطاقة التي كرسھا المتطوعین، فإننا ن

ن من دونھم لما تمكنا انتھاز ھذه الفرصة إلیالء الشرف الخاص بمجموعة من األفراد المتحمسین والمتفانین والصبورین واللطفاء، والذی
 .ICANN CCWGوُمقّرري مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  ICANNطاقم دعم من تحقیق استكمال تقریرنا: 

 

 الفضل والشكر لفریق العاملین األساسیین لدینا: 2
 بریندا برویر، و •
 ألیس جانسین، و •
 جریس أبو حمد، و •
 ھیالري جیت، و •
 برنارد توركوت، و •
 آدم بیك، و •
 ارین مولبیري.ك •
 

 شكراً للُمقّررین: 3
 بیكي بیور، و •
 أور، و-شیریل النغدون •
 ستیف دیل بیانكو، و •
 جوردان كارتر. •
 

  كما استفدنا من دعم اجتماع ممتاز، یستوعب دوماً طلباتنا في الدقائق األخیرة بلطف. والشكر الجزیل لنانسي لوبیانو وفریق االجتماعات. 4
 

، فضالً عن ICANNكما ونشعر باالمتنان على الدعم والمشورة التي تلقیناھا لتحضیر االتصاالت والمراسالت من قسم اتصاالت  5
  للرسومات المعلقة. XPLANEتحضیر 

 
لفة، قام طاقم العمل وبدءاً من المھمة الشاقة المتمثلة بأخذ المالحظات من مئات الساعات في االجتماع إلى الصیاغة إلدراج التعلیقات المخت 6

اً بحمل ثقیل في تقاریرنا األربعة، باإلضافة إلى خالل فترة التعلیقات العامة وبعدھا. حیث ارتقوا إلى أعلى معاییر الشفافیة ونجحوا دوم
رنا لجھودھم، فإننا بتسلیم نتائح ذات جودة في الفترات الزمنیة القصیرة المتوفرة. كما جسدوا فكرة المساءلة في كل دقیقة. وما بعد تقدی

معجبون فعلیاً بالمھارات والتفاني وااللتزام من بیرنارد توركوت وألیس جانسین وغریس أبو حمد وبریندا برویر وھیالري جیت وكارین 
 مولبیري وآدم بیك. كما ونعرب عن تقدیرنا للمؤلفین وغیرھم من فرق الدعم ممن قدموا دعماً إضافیاً خالل أوقات التمدید.

 
بمثابة جھد جماعي رائع. ولم یكسب طاقم عمل  1یراً، من الجدیر بالذكر أن ما وراء المھارات وااللتزام المھني، كان مسار العمل وأخ 7

 نا.الدعم لدینا احترامنا وتقدیرنا العمیق، بل حصلوا أیضاً على ثقتنا وصداقتنا، وھو ما نعتبره أعظم ثروة من الجمیع للعمل المتبقي أمام
 

 نشیز وتوماس ریكریت وماتیو ویللیون سا 8
 ICANN CCWGالرؤوساء المشاركین في مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  9


