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مقددمة   

االتقرريیرر االسنوويي  
 2012للعامم االمالي 

بعدد تعيیيیني  ICANNيیسررني أأنن أأقددمم لكمم تقرريیرريي االسنوويي ااألوولل بصفتي محققق االشكاووىى لددىى 
.2012يیوونيیوو  30حتى  2011يیووليیوو  28في   

 
علًما بأنن االغررضض منن هھھھذذاا االتقرريیرر مشارر إإليیهھ بووضووحح في االالئحة االددااخليیة:    

تقدديیمم:  

  كرريیسس الهھھھيیتت
ICANNمحققق االشكاووىىفي   

 

على مكتبب محققق االشكاووىى نشرر تقرريیرر سنوويي يیتضمنن تحليیلل مووحدد للشكاووىى وواالحلوولل على مدداارر 
كما يینبغي أأنن يیتضمنن هھھھذذاا االتقرريیرر  االعامم٬، وويیتعاملل بشكلل مناسبب مع االتززااماتت االسرريیة وواالمخاووفف.

االسنوويي ووصًفا أليیة ااتجاهھھھاتت أأوو عناصرر مشترركة في االشكاووىى االتي ووررددتت خاللل االفتررةة قيیدد 
االبحثث٬، فضالً عنن تووصيیاتت حوولل إإمكانيیة ااتخاذذ خططووااتت منن شأنهھا تقليیلل االشكاووىى في االمستقبلل. 

وويیجبب نشرر االتقرريیرر االسنوويي على مووقع االوويیبب.  
  

بب االذذيي كانن يیشغلهھ هھھھيیرربب وواايینن بصفة مؤؤقتة بعدد أأنن أأنهھى فرراانكك فاوولي مددةة لقدد تووليیتت هھھھذذاا االمنص
  .2010عملهھ في 

٬، وواالتي 2011لقدد بددأأتت مددةة عملي منن خاللل جلسس تددرريیبب لمددةة أأسبووعيینن مع فرراانكك في أأغسططسس 
أأعدد لهھا خططة منن أأجلل االنقلل في االمكتبب. وومنن خاللل ااستخدداامم هھھھذذهه االخططة٬، فقدد عررفني على هھھھيیكلل 

. كما تحددثتت ٬ICANN، ووتعلمتت منهھ أأساسيیاتت ددوورر محققق االشكاووىى في ICANNووفرريیقق عملل 
مع هھھھيیرربب وواايینن حوولل االمشكالتت االحاليیة وواالتحدديیاتت االمووجووددةة. ووفيیما بعدد ااستخددمتت أأنا ووفرراانكك 

االخبررةة في كتابة بحثث حوولل أأفضلل االمماررساتت لهھذذهه ااألنووااعع منن االتررجماتت٬، وواالتي تمم نشررهھھھا 
  ة.بمعررفة رراابططة محققي االشكاووىى االددووليی

ما االمهھمة االتي يیقوومم بهھا محققق االشكاووىى   

٬، فأنا مؤؤيیدد مووضووعي للعددلل ووااإلنصافف ددااخلل مجتمع ICANNبصفتي محققق االشكاووىى في 
ICANN وويیعدد هھھھذذاا االمرركزز ررمزًزاا اللتززاامم مجتمع .ICANN  تجاهه االحووكمة االجيیددةة٬، منن خاللل

االددفاعع عنن االعددلل ووااإلنصافف ووتأيیيیددهه. وويیجبب على أأيي منظظمة يیتعدددد فيیهھا أأصحابب االمصلحة مثلل 
ICANN  .ااستيیعابب االعدديیدد منن ااألفكارر االمتنووعة وواالمساعي وواالططمووحاتت وواالقيیمم االثقافيیة  

رر إإلّي كحاررسس أأوو ووال يیعررفف االجميیع ما هھھھي االمهھمة االتي يیقوومم بهھا محققق االشكاووىى. فالبعضض يینظظ
مؤؤيیدد للعمالء بشكلل ما. ووال بأسس بعددمم معررفة االناسس بما أأقوومم بهھ٬، ألنن جززًءاا منن عملي يیتمثلل في 

  االتووااصلل وواالتووعيیة.

. ووأأيي شخصص تقرريیًبا ICANNأأووسع منن فرريیقق االعملل وواالمتططووعوونن االمخصصوونن االذذيینن يیحضرروونن ااجتماعاتت  ICANNوويیعدد مجتمع 
. ووقدد االتززمتت في االتعاملل بأسلووبب متحرررر عنددما يیعررضض علّي أأيي شخصص ICANNهھھھوو عضوو في مجتمع  ICANNيیتووااصلل مم 

  مشكالتت٬، بددالً منن ااستبعادد ذذلكك على أأساسس االتفسيیرر االصاررمم لالختصاصص االقضائي.

االمنصبب عنددما بددأأتُت االعملل وواالتغيیيیررااتت   

آآخرر بشكلل كبيیرر. وومنن بيینن أأوولوويیاتي  كانن منن االووااضح عنددما تمم تعيیيیني٬، أأنن ااستخدداامم االمجتمع لمنصبب محققق االشكاووىى قدد أأخذذ منحنى
على  ICANNااألوولى هھھھي إإعاددةة تررسيیخ أأووااصرر االثقة في االمكتبب ووإإجررااء االمززيیدد منن عمليیاتت االتووااصلل منن أأجلل ضمانن أأنن مجتمع 

ووعي بتعيیيیني ووأأسلووبي في االتعاملل مع منصبي. كما حاوولتت أأنن أأررفع ملفي االتعرريیفي بعدددد منن االططررقق االمختلفة. ووعلى ووجهھ 
٬، ووأأكتبب بشكلل ااعتيیادديي في مددوونة محققق االشكاووىى على Facebookيي ااآلنن صفحة على االخصووصص٬، لدد
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http://omblog.icann.org  حوولل مووضووعاتت متنووعة٬، ووقدد نشررتت بحًثا ووااحدًداا حوولل إإحددىى مشكالتت محققق االشكاووىى في مووقع
New Zealand Lawyer،ددووليیة لمحققي االشكاووىى كما نشررتت بحًثا آآخرر في مجلة تخضع للمررااجعة٬، باسمم مجلة االرراابططة اال ٬

)JIOA كما أأنن لدديي بحثانن آآخرراانن قدد ااإلعدداادد. باإلضافة إإلى مجتمع محققق االشكاووىى٬، فقدد سعيیتت إإلى االمشارركة في 2( 5) االعدددد .(
مجتمع ااإلنتررنتت ااألووسع منن خاللل االمشارركة في مجتمع ااإلنتررنتت٬، ووفي كلل منن االهھيیئاتت االددووليیة ووهھھھيیئاتت نيیووززلندداا٬، وواالمشارركة منن 

آآخرر في االمددووناتت االمختلفة. كما أأنن لدديي ميیززةة أأساسيیة هھھھذذاا االعامم٬، ووهھھھي أأنهھ كانتت هھھھناكك ثالثة مؤؤتمررااتت أأساسيیة ووهھھھامة في حيینن إإلى 
لتي كانتت ددووليیة منن حيیثث االمحتووىى.نيیووززلندداا٬، وواا  

االشكاووىى وواالحلوولل   

وواالززيیاددةة إإلى عشررةة أأضعافف خاللل االعامم ااألوولل وولمم أأقمم بمقاررنة االعامم االماضي لهھذذاا االسببب.  132إإلى  10ززاادد عدددد االشكاووىى منن 
تتحددثث عنن نفسهھا.   

ووأأنا أأضمنن إإحصائيیاتت االشكاووىى في هھھھذذاا االتقرريیرر٬، ووسووفف ترروونن أأنن االعدديیدد منن االشكاووىى االووااررددةة تقع خاررجج ااختصاصص محققق 
االشكاووىى. ووهھھھذذاا يیررجع إإلى أأنن االمكتبب مهھيیأ وومعدد لالستخدداامم في نططاقق ضيیقق نسبيًیا منن االتحرريیاتت حوولل مشكالتت محددددةة. ووهھھھذذاا يیثيیرر 
االعدديیدد منن االمشكالتت. أأووال٬ً، هھھھلل يیجبب مررااجعة االالئحة االددااخليیة ووإإططارر االعملل منن أأجلل تووسيیع ااالختصاصص منن أأجلل تووفيیرر مساعددةة 

  ؟ICANNأأووسع؟ ثانيًیا٬، هھھھلل هھھھناكك حاجة تنظظيیميیة للتعاملل االعامم مع االشكاووىى ددااخلل مجتمع 

وورر٬، وويیشملل ذذلكك االمسائلل االمتعلقة باتفاقيیة ااعتمادد أأمناء مع قددرر هھھھائلل للغايیة منن ااألم ICANNتتعاملل إإددااررةة االتوواافقق االتعاقدديي في 
باإلضافة إإلى مشكالتت أأخررىى. ووأأنا أأحيیلل االمسائلل دداائًما إإلى إإددااررةة اااللتززاامم االتعاقدديي وواالحصوولل على عالقاتت  ICANNاالسجالتت في 

جيیددةة مع فرريیقق االعملل. وولكنن بالتأكيیدد فإنن تلكك ااالستعالماتت وواالشكاووىى لهھا مررددوودد محددوودد.   

 
 

 

االشكاووىى االوااررددةة حسب االنوعع  
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االشكاووىى االشائعة  

إإنن غالبيیة االشكاووىى االووااررددةة تقع خاررجج ااختصاصي٬، لكنن لدديي مجمووعة منن االشكاووىى حوولل مشكالتت مثلل االحووكمة ووإإعاددةة مددفووعاتت 
االجدديیددةة. وواالبعضض منن هھھھذذهه مستمرر وويیخضع لتحرريیاتت مستمررةة٬، باإلضافة إإلى محاووالتت قوويیة لتسوويیة االخالفاتت  gTLDططلباتت نططاقاتت 

كإستررااتيیجيیة أأتبعهھا. كما كانتت هھھھناكك شكاووىى أأخررىى على االررغمم منن أأنهھا تقع في ااختصاصي٬، إإال أأنن االمددعيینن أأوو مقددمي االشكاووىى لمم 
ي قمتت بهھا٬، ووهھھھوو ما يیعني أأنني لمم أأتمكنن منن االتووصلل إإلى أأيیة نتائج. وومتى ما يیتابعوواا االشكووىى وولمم يیتابعوواا ااألسئلة وواالتحرريیاتت االت

أأجرريیتت أأيیة تحرريیاتت باإلضافة إإلى ووضع تقرريیرر مكتووبب٬، فقدد نشررتت ذذلكك على االمددوونة االخاصة بي ووعلى مووقعي على االوويیبب.   

مالء. ووفي حيینن أأنهھا تقع خاررجج نططاقق ووغالبيیة االشكاووىى منن خاررجج ااالختصاصص االقضائي االتي تلقيیتهھا كانتت حوولل أأمناء االسجالتت وواالع
ااختصاصي٬، فإنني أأحاوولل حلل االمسألة بيینن االططررفيینن متى ما ررأأيیتت أأنن االمشكلة تتعلقق بمشكالتت في ااالتصاالتت ووليیسس ااإلنصافف. لسووء 

لكنن  االحظظ٬، فإنن االعدديیدد منن االعمالء غيیرر ملميینن أأوو مددرركيینن للمشكالتت االتي قدد تظظهھرر في حالة اانتهھاء مددةة االتسجيیلل أليي ااسمم نططاقق٬،
تت.كانتت هھھھناكك بعضض االحاالتت االتي تمتت فيیهھا سررقة ااألسماء ووفقددتت فيیهھا تفاصيیلل االتسجيیلل٬، مما أأددىى إإلى حددووثث مشكال  

في بعضض االحاالتت االتي أأشعرر أأنن بهھا بعضض االظظلمم ووااإلجحافف٬، فقدد تددخلتت على االررغمم منن ااالفتقارر إإلى ااالختصاصص االقضائي في بعضض 
ووضض مع مووقع وويیبب يیحتوويي على صوورر للشررططة أأثناء قيیامهھا بأعمالل االتووقيیفف إلززاالة صووررةة خاصة االنقدد. على سبيیلل االمثالل٬، طُطلبب مني االتفا

عاًما لمم تدديینهھ االشررططة بأيیة مخالفة. ووقدد قررررتت االمشارركة٬، على االررغمم منن أأنن االمسألة كانتت خاررجج ااختصاصي٬،  17لشخصص يیبلغ منن 
منن ااألماكنن. ووفي االحاالتت االتي يیكوونن فيیهھا محتووىى ددوولي٬، يیتجاووزز  ووكتبتت منشوورًراا على االمددوونة حوولل ذذلكك ووهھھھوو ما قووبلل بانتقاددااتت في عدددد

ذذلكك االووسائلل االمتاحة للعدديیدد منن مقددمي االشكاووىى على االبددء في إإجررااءااتت قضائيیة. ووفي االحاالتت االتي كانن فيیهھا عددمم إإنصافف٬، وولكنن لمم يیكنن 
لي فيیهھا أأيي ااختصاصص٬، قدد يیكوونن منن االمحبطط عددمم تقدديیمم االمساعددةة.   

  االمشكالتت االنظظاميیة

ووفي االعامم ااألوولل لعملي محقًقا للشكاووىى٬، كنتت على ووعي بالمتططلباتت االمحددددةة االخاصة بتحدديیدد أأيي منن االمشكالتت االنظظاميیة االتي قدد 
تتططلبب تحرريیاتت ووتقدديیمم تقارريیرر إإلى مجلسس ااإلددااررةة. ووتعدد االمشكالتت االنظظاميیة ووااحددةة منن االمشكالتت االتي يیكوونن فيیهھا فشالً ثابًتا أأوو مشكلة 

مم حلهھا على االررغمم منن جهھوودد ااألططرراافف. ووفي حيینن أأنن هھھھناكك مووضووعاتت بالنسبة للشكاووىى٬، إإال أأنني لمم أأحدددد أأيي منن دداائمة٬، وواالتي لمم يیت
سيیاساتت قوويیة للغايیة قيیدد االمررااجعة وواالفحصص االذذااتي. باإلضافة إإلى  ICANNاالمشكالتت االتي أأصفهھا بأنهھا نظظاميیة في ططبيیعتهھا. ووتملكك 

تعبيیرر عنن االتعليیقاتت حوولل أأيي منن االمسائلل االتي يیكوونن فيیهھا عددمم ااتفاقق. ووهھھھذذاا منن ووااضح ووعلى ااستعدداادد لل ICANNذذلكك٬، فإنن مجتمع 
شأنهھ تقليیلل االفررصص أأمامم عددمم حلل االمشكالتت االنظظاميیة. ووال يیعني هھھھذذاا بططبيیعة االحالل أأنهھ يیجبب علّى االتووقفف عنن االتحلي باليیقظظة وواالحذذرر. 

االشكاووىى االوااررددةة حسب االوقت  
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اااللتقاء بمجلسس ااإلددااررةة ووفرريیقق االعملل في ددااكارر.  

٬، باإلضافة إإلى االتغططيیة ااإلعالميیة٬، حيیثث ال يیووجدد في االغالبب فجززء منن االمهھامم ااالعتيیادديیة لي هھھھي قررااءةة االتقارريیرر االمقددمة منن االمجتمع
٬، ووهھھھي ال تترردددد في أأنن تقددمم في بعضض ااألحيیانن نقدًداا ICANNما يیمنع منن االنقدد. هھھھناكك عدددد منن االمددووناتت االمتخصصة في مشكالتت 

حيیثث يیعررفوونن أأنهھ يیمكنن الذذًعا. وولضمانن أأنني ملمم ووعلى ووعي بهھذذهه االمشكالتت فقدد قمتت أأيیًضا بتططوويیرر عالقاتت مع االمنافسيینن٬، ب
االتقارربب معي ووأأنني على ااستعدداادد لالستماعع إإذذاا ما كانتت هھھھناكك أأيیة مشكالتت نظظاميیة.   

االتووعيیة   

ووااحددةة منن االنقاطط ااألساسيیة في عملي. كما أأنن االتعاملل مع االناسس عبرر ااإلنتررنتت مناسبب٬، إإال أأنهھ  ICANNيیعدد االحضوورر في ااجتماعاتت 
 ICANNضض ااألحيیانن ددوونن مططالعة وواالتحدديیقق في االززمالء. بالنسبة لي٬، فإنن ااجتماعاتت منن االصعبب تكوويینن عالقاتت عملل جيیددةة في بع

أأساسيیة في ضمانن أأنن مكتبب ووووظظيیفة محققق االشكاووىى يینظظرر إإليیهھ على ااعتبارر أأنهھ نمووذذجج مووثووقق لحلل االمناززعاتت. وويیبددوو على ووجهھ 
عمليیاتت ووساططة أأساسيیة في كلل ااجتماعع. االعموومم أأنن هھھھناكك حاجة ووضررووررةة على محققق االشكاووىى أأنن يیكوونن حاضرًراا ووقدد قمتت بتنفيیذذ 

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، كلما علمم االناسس أأنني متفررغغ٬، ززاادد عدددد االززوواارر إإلى مكتبي. ووقدد تكوونن هھھھذذهه عمليیة بططيیئة٬، وولكنن مع بناء االملفف 
جبب علّي االتعرريیفي االخاصص بي ددااخلل االمجتمع٬، فإنني أأتمنى أأنن أأحققق سمعة جيیددةة بأنهھ يیمكنن االتقارربب معي ووااالستفاددةة مني. كما توو

ووتعرريیفهھمم بتووجيیهھاتت حوولل االددوورر االذذيي يیقوومم بهھ محققق االشكاووىى. ووهھھھذذاا منن االمططالبب  ICANNاااللتقاء مع فرريیقق عملل جدديیدد في 
االخاصة بفرريیقق االعملل لكنهھ أأمرر عظظيیمم حيیثث إإنني أألتقي بعدددد كبيیرر للغايیة منن فرريیقق االعملل االجدديیدد٬، ووهھھھذذهه ميیززةة حقيیقيیة.   

 
اا

 42ررقمم  ICANNجتماعع 
غالل ددااكارر٬، بالسن –  

لقدد حضررتت ااجتماعع 
ICANN  ،ااألوولل في ددااكارر٬

بالسنغالل. ووقدد كانن هھھھذذاا منن 
بيینن أأكثرر ااالجتماعاتت أأهھھھميیة 

بالنسبة لي٬، ألنهھ ووعلى 
االررغمم منن لقائي بفرريیقق 

في تعيیيیني  ICANNعملل 
في لووسس أأنجلووسس٬، إإال أأنني 

لمم أألتقي بأيي منن أأعضاء 
االمجتمع. ووكانن االحضوورر 
في هھھھذذاا ااالجتماعع أأصغرر 

منن االبعضض وويیررجع ذذلكك في 
جززء منهھ إإلى االمسافة االتي 
يیجبب أأنن يیقططعهھا االكثيیرروونن 
في االسفرر ووااالنتقالل٬، ووقدد 
كانتت بحقق ررحلة رراائعة 

بالنسبة لي٬، وواالتي 
يیررحبب بذذلكك للغايیة ووااجتمع مع أأكبرر  ICANNبدداايیة منن نيیووززلندداا. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، كانن مجتمع ااستغررقتت أأكثرر منن يیوومم كاملل 

عدددد ممكنن منن ااألعضاء.  

ICANN  بكووستارريیكا  ٬،سانن خووسيیهھ - 43ررقمم  

ووقدد  .ICANNكانتت كووستارريیكا بمثابة ااجتماعع رراائع ألنهھ كانن ااالجتماعع ااألوولل مع ااألعضاء االمتحددثيینن باللغة ااألسبانيیة في مجتمع 
كانن هھھھناكك عدددد منن االمشارركاتت االقوويیة ددااخلل االمجتمع٬، ووقدد تمكنتت منن تسهھيیلل بعضض أأعمالل فضض االمناززعاتت٬، باإلضافة إإلى تحدديیاتت 

في بررااغغ إإال أأنن االمضيیفيینن  44ررقمم  ICANNهھھھامة في االووساططة منن خاللل متررجمم فوورريي. ووقدد تلقيیتت شكووىى حوولل إإعالنن الجتماعع 
اعددةة وواالعوونن ووأأززاالوواا ااإلعالناتت محلل االخالفف. االمشارركيینن في ااجتماعع بررااغغ قددموواا االمس  
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ICANN  بررااغغ٬، جمهھوورريیة االتشيیكك  - 44ررقمم  

كما قددمتت بررااغغ بعضض االتحدديیاتت االرراائعة٬، ووبسببب االووعي االمتنامي بمكتبب وواالمنصبب االذذيي أأعملل فيیهھ٬، باإلضافة إإلى تفررغي للعملل٬، فقدد 
ناسباتت٬، باإلضافة إإلى تووااززنن فيیما بيینن حاجتي إلجررااء تووعيیة أأمضيیتت ووقًتا مع االعدديیدد منن االززوواارر. ووهھھھذذاا يیفررضض تحدديًیا في بعضض االم

في أأيي منن ااالجتماعاتت٬، وولكنن أأيیًضا تمضيیة االووقتت مع االززوواارر في مكتبي في مناقشة االمشكالتت. ووكما  ICANNووتووااصلل مع مجتمع 
التت.هھھھوو االحالل بالنسبة لكووستارريیكا٬، تمكنتت أأيیًضا منن إإجررااء االمززيیدد منن عمليیاتت االووساططة ووتيیسيیرر بعضض االمشك  

ااستخدداامم االمجتمع االمتززاايیدد لمكتبب محققق االشكاووىى   

إإذذاا كانن عدددد االشكاووىى مقيیاًسا للووعي االمتززاايیدد٬، تووضح االجددااوولل االمووجووددةة في االصفحة االثالثة بأنن االمجتمع قدد بددأأ في ااستخدداامم مكتبي 
شكاووىى لنفسس االفتررةة في عامم  10منن  إإلى أأبعدد مددىى ممكنن٬، السيیما عندد مقاررنة ذذلكك بنفسس االفتررةة منن االعامم االماضي. ووقدد كانتت االززيیاددةة

. ووفي حيینن أأنن مسارر االعدديیدد منهھا ال يیقع في نططاقق ااختصاصي٬، غالًبا ما تكوونن 2012شكووىى لنفسس االفتررةة في االعامم  ٬132، إإلى 2011
لهھذذهه لدديي االقددررةة على تووجيیهھ مقددمم االشكووىى إإلى االمكانن االمناسبب منن أأجلل حلل االمشكلة. علًما بأنن مقددموو االشكاووىى ممتنوونن بشكلل عامم 

  االمساعددةة.
االمقايیيیسس   

لقدد نظظررتت في ططررقق عددةة لقيیاسس مددىى نجاحح مكتبي. فقدد حاوولتت ااستخدداامم ااستططالعاتت االررأأيي ألحدد االجوواانبب االخاصة٬، ووهھھھوو تددرريیبب 
لمحققق االشكاووىى٬، على االررغمم منن أأنن عدددد االمشارركيینن في تلكك ااالستططالعاتت كانن صغيیرًراا. أأنن غيیرر متأكدد منن مددىى ددقة ذذلكك٬،  101

  الء االمشارركيینن في االتددرريیبب ااعتبرروواا أأنن االتددرريیبب مفيیدًداا٬، ووااتفقوواا على أأنن ذذلكك أأددىى إإلى ززيیاددةة ما لدديیهھمم منن معررفة.باستثناء أأنن هھھھؤؤ

ووأأنا أأعتقدد أأنن ززيیاددةة ااستخدداامم مكتبي بمثابة مقيیاسس أأساسي يیووضح مددىى االثقة في مكتبي باإلضافة إإلى ززيیاددةة مستووىى االووعي. ووهھھھناكك 
. وومنن ICANNااإلررشادديي للشكاووىى٬، ووهھھھناكك بالتأكيیدد االعدديیدد منن هھھھذذهه االشكاووىى في مجتمع  جانبب في عملي هھھھذذاا يیتمثلل في أأنهھ االنوورر

االملفتت أأنهھ عنددما تكوونن لدديي في أأيي مناسبة نقادد صووتيیيینن لدديیهھمم مشكالتت٬، ال يیكوونن أأيي منهھمم قدد تابع أأيي منن االشكاووىى في حقيیقة ااألمرر 
مع مكتبي. ووليیسس هھھھذذاا منن ااألشيیاء االتي يیجبب أأنن نررضى عنهھا٬، ألنهھ حتى بعدد مضي عامم تقرريیًبا في هھھھذذاا االمكتبب٬، رربما ال يیززاالل هھھھناكك 

ستخدداامم محققق االشكاووىى. بعضض االترردددد حيیالل اا  

ساعة. ووفي بعضض االحاالتت يیكوونن هھھھناكك تأخيیرر٬، لكنن ناددرًراا ما  48ساعة إإلى  24ووتحظظى جميیع االشكاووىى تقرريیًبا برردد عليیهھا في غضوونن 
يیكوونن ألكثرر منن يیوومم أأوو نحوو ذذلكك٬، ألنني أأقوومم بررحالتت ووجووالتت. وومنن خاللل ضمانن االحصوولل على ااتصاالتت السلكيیة أأيینما سافررتت٬، 

اء على ااتصالل مع نظظامم إإددااررةة االشكاووىى االخاصص بي.يیمكنني االبق  
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عدددد االشكاووىى االووااررددةة حسبب االددوولة   

) 1ااألررجنتيینن٬، جمهھوورريیة ااألررجنتيینن ( .1  
) 1أأررميینيیا ( .2  
) 9ااتحادد كوومنوولثث أأستررااليیا ( .3  
) 3جمهھوورريیة االنمسا ( .4  
) 1مملكة االددنمرركك ( .5  
) 1جمهھوورريیة بلغارريیا االشعبيیة ( .6  
) 1مملكة بلجيیكا ( .7  
) 1جمهھوورريیة االبررااززيیلل ااالتحادديیة ( .8  
) 1جمهھوورريیة بلغارريیا االشعبيیة ( .9  
) 17كندداا ( .10  
) 2جمهھوورريیة االصيینن االشعبيیة ( .11  
) 1جمهھوورريیة كووستارريیكا ( .12  
) 1جمهھوورريیة قبررصص ( .13  
) 1مملكة االددنمرركك ( .14  
) 4أألمانيیا ( .15  
) 1جمهھوورريیة االيیوونانن ااإلغرريیقيیة ( .16  
) 1غيیررنززيي ( .17  
) 1هھھھوونغ كوونغ ( .18  
) 11جمهھوورريیة االهھندد ( .19  
) 6ا٬، االجمهھوورريیة ااإليیططاليیة (إإيیططاليی .20  

 

االتددرريیبب   

) 1االيیابانن ( .21  
) 2ناميیبيیا ( .22  
) 2االمملكة االهھوولندديیة ( .23  
) 2جمهھوورريیة باكستانن ااإلسالميیة ( .24  
) 1بووررتوورريیكوو ( .25  
) 2ررووسيیا ااالتحادديیة ( .26  
) 2جمهھوورريیة سنغافووررةة ( .27  
) 4جمهھوورريیة جنووبب إإفرريیقيیا ( .28  
) 3أأسبانيیا٬، ددوولة أأسبانيیا ( .29  
) 5مملكة االسوويیدد ( .30  
) 2سوويیسرراا٬، ااالتحادد االسوويیسرريي ( .31  
) 2جمهھوورريیة ترريینيیدداادد ووتووباغوو ( .32  
) 4جمهھوورريیة ترركيیا ( .33  
) 1جمهھوورريیة أأووغندداا ( .34  
) 3ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة ( .35  
) 31االمملكة االمتحددةة لبرريیططانيیا االعظظمى ووأأيیررلندداا االشماليیة ( .36  
) 107االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة ( .37  

 

 
 

كما أأنن لدديي االتززاامم قوويي تجاهه االتددرريیبب االمستمرر٬، ووفًقا لما هھھھوو مووضح في االتقرريیرر. باإلضافة إإلى االتددرريیبب االخاصص لمحققق االشكاووىى٬، 
فقدد حضررتت أأيیًضا نددووااتت أأخررىى ذذااتت صلة ووشارركتت في ااثنتيینن منن االووساططاتت االتجرريیبيیة مع أأططرراافف مقابلة في كلل منن كندداا 

. وونأملل أأنن تكوونن هھھھذذهه أأددااةة مفيیددةة السيیما Skypeططرريیقق ااإلنتررنتت باستخدداامم بررنامج  االمشكالتت عننوواانجلترراا ووكيینيیا منن أأجلل حلل 
بالنسبة لي.  
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IOLتددرريیبب في ماكاوو مع ززمالء منن   

االتططلع لألمامم  
 

كالتالي: 2013أأهھھھدداافي للعامم االمالي   
 

� مووااصلة االتووعيیة وواالتدداابيیرر منن أأجلل ززيیاددةة مستووىى االووصوولل  
�  نظظامم االشكاووىىمووااصلة تنميیة االووصوولل وواالمصددااقيیة في  
� إإقرراارر ووإإقامة نظظامم جدديیدد إلددااررةة االقضايیا منن أأجلل تحدديیثث االبررمجيیاتت االحاليیة  
� مووااصلة إإقامة االعالقاتت مع مجتمع ااإلنتررنتت على االمستووىى االعالمي ووفي نيیووززلندداا  
� ووضع بررووتووكوولل إلددااررةة االشكاووىى منن أأجلل االشكاووىى االمقددمة في حقي  
� ووضع ددليیلل مكتبي لمكتبب محققق االشكاووىى  
�  عمليیة االتددرريیبب٬، في كلل منن االمؤؤتمررااتت االددووليیة وواالمحليیةمووااصلة  
� تططوويیرر عالقاتت مع محققق االشكاووىى على االمستووىى االمحلي وواالددوولي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

االبرريیدد ااإللكتررووني:  
ombudsman@icann.org  
نمووذذجج االشكاووىى عبرر ااإلنتررنتت:  

ombudsman.icann.org/complaints/  
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