
مقددمة  

حتى  2012يیووليیوو  1للفتررةة منن  ICANNيیسررني أأنن أأقددمم لكمم االتقرريیرر االسنوويي االثاني بصفتي محققق االشكاووىى لددىى 
. 2013يیوونيیوو  30  

علًما بأنن االغررضض منن هھھھذذاا االتقرريیرر مشارر إإليیهھا في االالئحة االددااخليیة:  

مدداارر االعامم٬، على مكتبب محققق االشكاووىى نشرر تقرريیرر سنوويي يیتضمنن تحليیلل مووحدد للشكاووىى وواالحلوولل على 
وويیتعاملل بشكلل مناسبب مع االتززااماتت االسرريیة وواالمخاووفف. كما يینبغي أأنن يیتضمنن هھھھذذاا االتقرريیرر االسنوويي ووصًفا 
أليیة ااتجاهھھھاتت أأوو عناصرر مشترركة في االشكاووىى االتي ووررددتت خاللل االفتررةة قيیدد االبحثث٬، فضالً عنن تووصيیاتت 

بب نشرر االتقرريیرر االسنوويي على مووقع حوولل إإمكانيیة ااتخاذذ خططووااتت منن شأنهھا تقليیلل االشكاووىى في االمستقبلل. وويیج
االوويیبب.  

ما االمهھمة االتي يیقوومم بهھا محققق االشكاووىى  

. وويیعدد هھھھذذاا ٬ICANN، فأنا مؤؤيیدد مووضووعي للعددلل ووااإلنصافف ددااخلل مجتمع ICANNبصفتي محققق االشكاووىى في 
. وويیجبب تجاهه االحووكمة االجيیددةة٬، منن خاللل االددفاعع عنن االعددلل ووااإلنصافف ووتأيیيیددهه ICANNاالمرركزز ررمزًزاا اللتززاامم مجتمع 

ااستيیعابب االعدديیدد منن ااألفكارر االمتنووعة وواالمساعي  ICANNعلى أأيي منظظمة يیتعدددد فيیهھا أأصحابب االمصلحة مثلل 
وواالططمووحاتت وواالقيیمم االثقافيیة.  

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

 

. ICANNأأووسع منن فرريیقق االعملل وواالمتططووعوونن االمخصصوونن االذذيینن يیحضرروونن ااجتماعاتت  ICANNوويیعدد مجتمع 
. ووقدد االتززمتت في االتعاملل بأسلووبب متحرررر ICANNهھھھوو عضوو في مجتمع  ICANNووأأيي شخصص تقرريیًبا يیتووااصلل مم 
مشكالتت٬، بددالً منن ااستبعادد ذذلكك على أأساسس االتفسيیرر االصاررمم لالختصاصص االقضائي.  عنددما يیعررضض علّي أأيي شخصص  

عامي االثاني في ووظظيیفة محققق االشكاووىى   

االمنصبب عنددما بددأأتُت االعملل وواالتغيیيیررااتت  

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

على ووعي بتعيیيیني ووأأسلووبي في االتعاملل مع منصبي. كما حاوولتت أأنن أأررفع ملفي  ICANNضمانن أأنن مجتمع 
بشكلل  ٬، ووأأكتببFacebookاالتعرريیفي بعدددد منن االططررقق االمختلفة. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، لدديي ااآلنن صفحة على 

حوولل مووضووعاتت متنووعة٬، ووقدد نشررتت  /http://omblog.icann.orgااعتيیادديي في مددوونة محققق االشكاووىى على 
كما نشررتت بحًثا آآخرر في  ٬،New Zealand Lawyerبحًثا ووااحدًداا حوولل إإحددىى مشكالتت محققق االشكاووىى في مووقع 

). كما أأنن لدديي أأبحاثث 2( 5عدددد ) االJIOAمجلة تخضع للمررااجعة٬، باسمم مجلة االرراابططة االددووليیة لمحققي االشكاووىى (
أأخررىى قدد ااإلعدداادد. باإلضافة إإلى مجتمع محققق االشكاووىى٬، فقدد سعيیتت إإلى االمشارركة في مجتمع ااإلنتررنتت ااألووسع منن 
خاللل االمشارركة في مجتمع ااإلنتررنتت٬، ووفي كلل منن االهھيیئاتت االددووليیة ووهھھھيیئاتت نيیووززلندداا٬، وواالمشارركة منن حيینن إإلى آآخرر 

نن لدديي ميیززةة أأساسيیة هھھھذذاا االعامم٬، ووهھھھي أأنهھ كانتت هھھھناكك ثالثة مؤؤتمررااتت أأساسيیة ووهھھھامة في في االمددووناتت االمختلفة. كما أأ
نيیووززلندداا٬، وواالتي كانتت ددووليیة منن حيیثث االمحتووىى.   



االشكاووىى وواالحلوولل  

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

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 

بب مررااجعة االالئحة االددااخليیة ووإإططارر االعملل منن أأجلل تووسيیع محددددةة. ووهھھھذذاا يیثيیرر االعدديیدد منن االمشكالتت. أأووال٬ً، هھھھلل يیج
ااالختصاصص منن أأجلل تووفيیرر مساعددةة أأووسع؟ ثانيًیا٬، هھھھلل هھھھناكك حاجة تنظظيیميیة للتعاملل االعامم مع االشكاووىى ددااخلل مجتمع 

ICANN ؟  

اتفاقيیة مع قددرر هھھھائلل للغايیة منن ااألموورر٬، وويیشملل ذذلكك االمسائلل االمتعلقة ب ICANNتتعاملل إإددااررةة االتوواافقق االتعاقدديي في 
باإلضافة إإلى مشكالتت أأخررىى. ووأأنا أأحيیلل االمسائلل دداائًما إإلى إإددااررةة اااللتززاامم  ICANNااعتمادد أأمناء االسجالتت في 

االتعاقدديي وواالحصوولل على عالقاتت جيیددةة مع فرريیقق االعملل. وولكنن االبعضض منن تلكك ااالستعالماتت وواالشكاووىى لهھا مررددوودد 
محددوودد.  

________________  

 

االشكاووىى االشائعة  

االشكاووىى االووااررددةة تقع خاررجج ااختصاصي٬، لكنن لدديي مجمووعة منن االشكاووىى حوولل مشكالتت مثلل االحووكمة إإنن غالبيیة 
االجدديیددةة. وواالبعضض منن هھھھذذهه مستمرر وويیخضع لتحرريیاتت مستمررةة٬، باإلضافة  gTLDووإإعاددةة مددفووعاتت ططلباتت نططاقاتت 

ى االررغمم منن أأنهھا تقع في إإلى محاووالتت قوويیة لتسوويیة االخالفاتت كإستررااتيیجيیة أأتبعهھا. كما كانتت هھھھناكك شكاووىى أأخررىى عل
نططاقق ااختصاصي٬، إإال أأنن االمددعيینن أأوو مقددمي االشكاووىى لمم يیتابعوواا االشكووىى وولمم يیتابعوواا ااألسئلة وواالتحرريیاتت االتي قمتت 

بهھا٬، ووهھھھوو ما يیعني أأنني لمم أأتمكنن منن االتووصلل إإلى أأيیة نتائج. وومتى ما أأجرريیتت أأيیة تحرريیاتت باإلضافة إإلى ووضع تقرريیرر 
مددوونة االخاصة بي ووعلى مووقعي على االوويیبب.مكتووبب٬، فقدد نشررتت ذذلكك على اال  

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

يیرر ملميینن أأوو مددرركيینن للمشكالتت االتي قدد تظظهھرر في ااالتصاالتت ووليیسس ااإلنصافف. لسووء االحظظ٬، فإنن االعدديیدد منن االعمالء غ
حالة اانتهھاء مددةة االتسجيیلل أليي ااسمم نططاقق٬، لكنن كانتت هھھھناكك بعضض االحاالتت االتي تمتت فيیهھا سررقة ااألسماء ووفقددتت فيیهھا 

تفاصيیلل االتسجيیلل٬، مما أأددىى إإلى حددووثث مشكالتت.   

ررغمم منن ااالفتقارر إإلى ااالختصاصص في بعضض االحاالتت االتي أأشعرر أأنن بهھا بعضض االظظلمم ووااإلجحافف٬، فقدد تددخلتت على اال
االقضائي في بعضض االنقدد. على سبيیلل االمثالل٬، طُطلبب مني االتفاووضض مع مووقع وويیبب يیحتوويي على صوورر للشررططة أأثناء 

عاًما لمم تدديینهھ االشررططة بأيیة مخالفة. ووقدد قررررتت  17قيیامهھا بأعمالل االتووقيیفف إلززاالة صووررةة خاصة لشخصص يیبلغ منن 
كانتت خاررجج ااختصاصي٬، ووكتبتت منشوورًراا على االمددوونة حوولل ذذلكك ووهھھھوو ما قووبلل  االمشارركة٬، على االررغمم منن أأنن االمسألة

بانتقاددااتت في عدددد منن ااألماكنن. ووفي االحاالتت االتي يیكوونن فيیهھا محتووىى ددوولي٬، يیتجاووزز ذذلكك االووسائلل االمتاحة للعدديیدد منن 
لمم يیكنن لي فيیهھا أأيي مقددمي االشكاووىى على االبددء في إإجررااءااتت قضائيیة. ووفي االحاالتت االتي كانن فيیهھا عددمم إإنصافف٬، وولكنن 

ااختصاصص٬، قدد يیكوونن منن االمحبطط عددمم تقدديیمم االمساعددةة.  

االجدديیددةة gTLDمشكالتت نططاقاتت   

فيیما قمتت بهھ منن أأعمالل   

االتووعيیة  



ووااحددةة منن االنقاطط ااألساسيیة في عملي. كما أأنن االتعاملل مع االناسس عبرر ااإلنتررنتت  ICANNيیعدد االحضوورر في ااجتماعاتت 
مناسبب٬، إإال أأنهھ منن االصعبب تكوويینن عالقاتت عملل جيیددةة في بعضض ااألحيیانن ددوونن ااالجتماعع معهھمم بشخصهھمم  

لقدد حضررتت ااجتماعيینن في هھھھذذاا االعامم  . ICANNااجتماعع دديیرربانن االخاصص بالتووقيیتت كانن خاررجج عامم  -  

ICANN  تووررنتوو٬، كندداا - 45ررقمم  

كما حضررتت   

ICANN  بكيینن٬، بالصيینن - 46ررقمم  

ااستخدداامم االمجتمع االمتززاايیدد لمكتبب محققق االشكاووىى  

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

. ووفي حيینن أأنن مسارر االعدديیدد 2012شكووىى لنفسس االفتررةة في االعامم  ٬132، إإلى 2011شكاووىى لنفسس االفتررةة في عامم  10
منهھا ال يیقع في نططاقق ااختصاصي٬، غالًبا ما تكوونن لدديي االقددررةة على تووجيیهھ مقددمم االشكووىى إإلى االمكانن االمناسبب منن أأجلل 

كلة. علًما بأنن مقددموو االشكاووىى ممتنوونن بشكلل عامم لهھذذهه االمساعددةة. حلل االمش  

االمقايیيیسس  

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

متأكدد منن مددىى ددقة ذذلكك٬، باستثناء أأنن هھھھؤؤالء االمشارركيینن في االتددرريیبب ااعتبرروواا أأنن االتددرريیبب مفيیدًداا٬، ووااتفقوواا على أأنن ذذلكك 
أأددىى إإلى ززيیاددةة ما لدديیهھمم منن معررفة.   

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

. وومنن االملفتت أأنهھ عنددما تكوونن لدديي في أأيي مناسبة نقادد صووتيیيینن لدديیهھمم مشكالتت٬، ال يیكوونن أأيي ICANNفي مجتمع 
منن ااألشيیاء االتي يیجبب أأنن نررضى عنهھا٬، ألنهھ منهھمم قدد تابع أأيي منن االشكاووىى في حقيیقة ااألمرر مع مكتبي. ووليیسس هھھھذذاا 

حتى بعدد مضي عامم تقرريیًبا في هھھھذذاا االمكتبب٬، رربما ال يیززاالل هھھھناكك بعضض االترردددد حيیالل ااستخدداامم محققق االشكاووىى.  

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

على ااتصاالتت السلكيیة أأيینما سافررتت٬، يیمكنني االبقاء على ااتصالل مع نظظامم إإددااررةة االشكاووىى االخاصص بي.  

 



كالتالي: 2013أأهھھھدداافي للعامم االمالي   

سووفف أأووااصلل االتووعيیة وواالتدداابيیرر منن أأجلل ززيیاددةة مستووىى االووصوولل •  
يیة االووصوولل وواالمصددااقيیة في نظظامم االشكاووىىمووااصلة تنم •  
إإكمالل إإعدداادد 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 •  
ICANNمكتبي لمكتبب محققق االشكاووىى في  ووضع ددليیلل •  
مووااصلة عمليیة االتددرريیبب٬، في كلل منن االمؤؤتمررااتت االددووليیة وواالمحليیة تططوويیرر عالقاتت مع محققق االشكاووىى على  •

االمستووىى االمحلي وواالددوولي  
 

 

 


