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الغرض

الغرض من هذا التقرير موضح في المادة  5القسم  5.5من اللوائح الداخلية:
يتولى مكتب محقق الشكاوى مهمة نشر تحليل سنوي موحّ د للشكاوى التي ترد إليه على
مدار العام وحلولها ،والتعامل بشكل مناسب مع االلتزامات والمخاوف المتعلقة بالسرية .كما
ينبغي أن يتضمن هذا التقرير السنوي وص ًفا ألي اتجاهات أو عناصر مشتركة في الشكاوى
التي َت ِرد خالل الفترة قيد البحث ،فضالً عن توصيات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها
من أجل تقليل الشكاوى في المستقبل .ويجب نشر التقرير السنوي على الموقع اإللكتروني.
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ملخص
تنفيذي
مع إقراري الكامل بالدعم الذي يلقاه مكتب أمين المظالم في  ICANNمن مجتمع ومنظمة مجلس إدارة
 ،ICANNيسرني أن أقدم لكم تقريري السنوي الثاني بصفتي أمين المظالم في .ICANN
كان العام المالي  2018عامًا حافالً للغاية لكن كان مثمرً ا في الوقت ذاته بالنسبة لمكتب أمين المظالم .وكان من بين أبرز ما كان فيه الفرصة
األولى ألمين المظالم بإجراء مراجعة حقيقية لطلب مقدم بإعادة النظر.
وقد أوليت اهتمامي األساسي طوال العام على خدمة مجتمع  .ICANNويسرني أنني قد شاركت في العديد من المحادثات المستمرة فيما يخص
المضايقات والتحرش الجنسي والسلوك غير الالئق وسلوك االزدراء على اإلنترنت ووجهًا لوجه .وقد عملت بشكل مكثف مع أعضاء مجتمع
ومنظمة ومجلس إدارة  ICANNمن أجل تناول مشكالت المضايقات والتحرش الجنسي (وغيرها من المشكالت المتعلقة بالنوع االجتماعي).
وقد واصلت المشاركة مع المجتمع في اجتماعات  ICANNالعمومية الثالثة األخيرة ،وأيضًا في فرص أخرى ،مثل قمة شعبة النطاقات
ُ
ووصلت
العالمية المنعقدة في فانكوفر في مايو/أيار  2018ومنتدى حوكمة اإلنترنت المنعقد في جنيف في ديسمبر/كانون األول .2017
المشاركة عبر اإلنترنت في مجموعات عمل المجتمع وفرق وضع السياسات كمراقب أو بطريقة رسمية وقائية (بطلب من فرق القيادة) عند
اشتداد الصراعات وضرورة كبح جماع الغضب.
ُ
وواصلت طوال العام دعم وتعزيز عالقات العمل اإليجابية مع فريق عمل  ICANNبزيارات إلى مكتب إسطنبول ومكتب لوس أنجلوس .وفي
كل مرة أزور فيها مكتبًا لـ  ،ICANNأود إجراء جلسة لتوجيهات أمين المظالم من أجل فريق العمل الجديد.
ولألسف ،أدى ظرف عائلي إلى قطع إقامتي في اجتماع  ICANN62في بورتوريكو واستدعى ذلك إلغاء فرصة للتدريب على التطور
المهني مع الرابطة الدولية ألمناء المظالم في الشهر المقبل .وقد بين ذلك جانبًا من جوانب تحديات ومصاعب المكتب الذي يديره شخص واحد
واحتمالية تدخل مجريات الحياة في المسائل المهنية .كما أن رحيلي العاجل من اجتماع  ICANN62كان له أثره السلبي لألسف على العديد
من الحاالت والقضايا القائمة في المجتمع وأود أن أنتهز هذه الفرصة من أجل توجيه الشكر إلى فريق عمل  ICANNوأعضاء المجتمع على
دعمهم وتفهمهم.
كما أن نظام إدارة القضايا ( )CMSفي مكتب أمين المظالم بمنظمة  ICANNبصدد الدخول عامه الثاني من التشغيل وقد أثبت جدارته
كأصل من األصول التي ال تقدر بثمن في العمليات والتقارير اإلحصائية من أجل التقرير السنوي .كما تم مؤخرً ا تحديث نظام إدارة القضايا
الجديد بالتعديالت الالزمة كي يالئم سياسات الخصوصية في  ICANNوالتشريعات الدولية الجديدة.
من األهداف المنوطة بمكتب أمين المظالم التأكد من أن جميع العناصر في المكتب ،وليس فقط نظام إدارة القضايا ،تعكس وتلتزم بجميع
المتطلبات المؤسسية والمجتمعية والتشريعية فيما يخص التعامل على اإلنترنت ووجهًا لوجه.
ُ
وواصلت خالل العام المنصرم تركيزي على تعزيز االحترام والتنوع مع تأييد معايير  ICANNللسلوك المتوقع وسياسة مكافحة التحرش
داخل المجتمع .وقد آليت على نفسي أمام مجتمع  ICANNومجلس إداراتها االستعانة بأمين مظالم مساعد على الفور.

هيرب واي
محقق الشكاوى في ICANN

www.icann.org/ombudsman
www.facebook.com/ICANNOmbudsman
Twitter: @IcannOmbudsman
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تقرير حول
األنشطة

وظائف محقق الشكاوى
إن إدارة الخالفات وحلها هي الوظيفة الرئيسية لمحقق الشكاوى.

إدارة القضايا
 أخذ المعلومات األساسية للشكوى التحري -الحل

مراقبة الوضع
		

توعية المجتمع ومنظمة  ICANNوأصحاب المصلحة
والتواصل معهم

تعزيز وإنفاذ معايير  ICANNللسلوك المتوقع وسياسة
مكافحة التحرش داخل المجتمع

التنمية المهنية
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تقرير حول
األنشطة البقية

إدارة القضايا
تلقى مكتب محقق الشكاوى  132شكوى بداية من تموز (يوليو)  2017وحتى حزيران (يونيو)  .2018وكان أكثر من 63
بالمائة منها كانت خارج نطاق اختصاص محقق الشكاوى ،مما تطلب ر ًدا دون اتخاذ أي إجراء .وتم الرد على جميع الشكاوى في
غضون  24ساعة إلى  48ساعة.

تحر أو مشاركة فاعلة من جانب محقق الشكاوى (صنفت في بند "أخرى").
وكانت هناك  49شكوى تتعلق باالختصاص القضائي وتتطلب تداخالً أو ٍ
ومن بين هذه الشكاوى ،لم يتم حل سوى سبعة فقط .وثمة قضية واحدة لم يتم البت فيها منذ العام المالي  2017أثناء مواصلة مراقبتي للوضع القائم في
المجتمع .أما القضايا السبع الباقية فهي قضايا ال تزال بحاجة لمشاركة فعالة من قبل محقق الشكاوى.
وكانت هناك أربعة شكاوى تم تحريرها بموجب سياسة مناهضة التحرش داخل المجتمع ،و 15إساءة شفهية وواحدة للتعصب .وهذا يوضح أن قرابة
نصف الشكاوى المقدمة اشتمل على سلوك غير مقبول في المجتمع ،ومن ثم كانت الحاجة لجهود متواصلة من جانب مكتب أمين المظالم والمجتمع
ومنظمة  ICANNومجلس اإلدارة بجعل هذا المجتمع مكا ًنا أكثر أما ًنا لسائر المشاركين.
وكل هذه الشكاوى مجتمعة فيما يخص مشكالت المستهلكين حول أسماء النطاقات ( )29وقضايا السجل/أمين السجل ( ،)27مثلت غالبية الشكاوى غير
المتعلقة باالختصاص القضائي .وقد تألف الرد المقدم من مكتب أمين المظالم من بريد إلكتروني للمساعدة الذاتية أو إحالة إلى وظيفة منظمة ICANN
المناسبة (غالبًا االمتثال التعاقدي أو الدعم العالمي) باإلضافة إلى دعوة من أجل المشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  ICANNإذا كان
ذلك مناسبًا.
وكانت هناك العديد من الحاالت التي تم فيها توجيه الشكاوى إلى مكتب أمين المظالم وإلى مسئول الشكاوى في  .ICANNوفي جميع الحاالت تم
التعامل مع الشكوى بشكل مناسب أكثر من خالل مسئول الشكاوى في  ICANNولم يتم تسجيلها في نظام إدارة القضايا.
وقد جرت مناقشة موسعة في العام المنصرم فيما يخص تقييم أداء مكتب أمين المظالم وكان هناك مأخذ واحد وهو تنفيذ نظام إلصدار بطاقات الشكاوى
يحتوى على أداء استطالع تلقائية للتعقيبات واآلراء .وبقدر تناسب هذا األمر من الناحية الفنية ،إال أن استطالعات األداء التي أجريت في الماضي لم
تثمر عن أي تعقيبات وآراء من مقدمي الشكاوى .وقد أجلت تنفيذ مثل هذا النظام في الوقت الحالي .وعلى ذلك أود أن أشير إلى أن مكتب أمين المظالم
يتلقى قدرً ا كبيرً ا من التعقيبات اإليجابية ر ًدا على اإلجراءات التي يتخذها المكتب .وفيما يلي أمثل على بعض التعقيبات واآلراء الواردة.
"المعلومات التي أرفقتها ساعدتني على تحديد شركة استضافة الويب في الواليات المتحدة األمريكية المسجلة بموجب سياسة
ُ
أرسلت شكوى وبانتظار ردكم".
( ICANN. (https://www.godaddy.com/helpوقد
"شكرًا جزي الً على الرد على طلبي بهذه السرعة وإرشادي إلى الطرق الصحيح .سوف أقدم استعالمات لدى إدارة االمتثال التعاقدي والدعم
العالمي ومجموعات المجتمع وأتمنى أن أتمكن من الحصول على بعض اإلرشادات اإلضافية في هذه المسألة .من المحبط ج ًدا أن أعرف أن
النطاق تم استخدم من أجل التربح ،وأتمنى أن يكون هناك حل غير سداد  2,000دوالر".
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تقرير حول
األنشطة البقية

أخذ المعلومات األساسية للشكوى
الهاتف
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اجتماع ICANN
نموذج استمارة الشكوى على موقع الويب
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البريد اإللكتروني
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أخذ المعلومات األساسية للشكوى

ولم يعد هناك أي رابط مباشر بين نموذج الشكاوى المتوفر على اإلنترنت ونظام إدارة القضايا .وهذا يتيح لمكتب محقق الشكاوى تصفية وتنقية الشكاوى
غير المرغوبة أو المرسلة بالخطأ أو الشكاوى المقدمة بغرض االختبار ويمنع أي ارتفاع مفاجئ في عدد حاالت جمع البيانات األساسية للقضايا بسبب
الحمالت الجماعية التي َتعرّ ض لها المكتب في الماضي.
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تقرير حول
األنشطة البقية

كيف يتناول محقق الشكاوى القضايا غير الواقعة في نطاق اختصاصه
• إرسال رد في غضون يومين
• معلومات المساعدة الذاتية أو اإلحالة
• توفر المبادرة الجديدة روابط إلى مجموعات مجتمع ICANN
•	دعوة للمشاركة في عملية وضع السياسات الخاصة بالمجتمع ،ال سيما إذا كانت الشكوى حول مشكالت
مثل خصوصية  ،WHOISوالمشكالت التعاقدية ألمين السجل والسجل والسالمة العامة وموضوعات
مجموعات عمل اللجنة االستشارية العامة  ALACأو المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO

9
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9

| التقرير السنوي للعام المالي  :2018مكتب محقق الشكاوى

تقرير حول
األنشطة البقية

بلد المنشأ
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تقرير حول
األنشطة البقية

حل جميع القضايا والحاالت
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تقرير حول
األنشطة البقية

مراقبة الوضع
ُ
واصلت طوال العام مراقبة بيئة  ICANNعلى اإلنترنت وعلى المؤتمرات الهاتفية ووجهًا لوجه في اجتماعات
وقد
 ICANNالعامة والفعاليات ذات الصلة بـ  ICANNمثل قمة قسم النطاقات العالمية ومنتدى حوكمة اإلنترنت لعام
 .2017وقد شاركت -في الغالب نتيجة للصراعات المستمرة -كمراقب في العديد من اجتماعات مجموعات العمل وعلى
قوائم البريد اإللكتروني لتذكير المشاركين بأهمية االلتزام بمعايير السلوك المتوقعة في  .ICANNوأود أن أتوجه بالشكر
إلى فرق القيادة الذين عملوا بكد معي في المراقبة والتدخل متى كان ذلك ضروريًا بهدف جعل  ICANNمكا ًنا أكثر أم ًنا
وخاليًا من التحرش والمضايقات.

أنشطة محقق الشكاوى في اجتماع  ICANNرقم  60واجتماع  ICANNرقم  61واجتماع  ICANNرقم 62

•

ساعات العمل الرسمية في مكتب محقق الشكاوى طوال االجتماع
	-الفائدة :تتيح السياسة المفاجئة غير الرسمية الوصول السهل في الحاالت السرية المحافِظة.

•

المشاركة في جلسات المجتمع
	الفائدة :التفاعل غير الرسمي مع المجموعات التي دائمًا ما تطرح مشكالت أو التي تكون محورً ا للشكاوىالمتكررة.

وتمثل الشكاوى غير القضائية قسمًا كبيرً ا في مجموع القضايا المقدمي لي وهو ما يعطينا لمحة عن افتقار الجمهور العام للمعرفة فيما يخص
 ICANNومواردها المتاحة .حيث ينظر إلى مكتب أمين المظالم باعتباره المورد الوحيد المتاح .وقد اعتمدت ممارسة تعزيز مشاركة المجتمع
وذلك من خالل عدم عرض المساعدة الذاتية واإلحاالت وحدها فيما يخص الشكاوى ،ولكن أيضًا من خالل انتهاز الفرصة للتثقيف والتوعية.
ويمكن توضيح مثال على هذا اإلجراء الوقائي في الفقرات الختامية من الرد على الشكاوى غير القضائية ،وهو ما يرجح بأن المدّعي يتصل
بمجموعة الدائرة المناسبة ويشارك في المناقشات الجارية في المجتمع فيما يخص مشكلته.

ولمواصلة المناقشة فيما يخص دور  ICANNفي المجتمع وعالقاتها مع أعضاء المجتمع العالمي ،بما
في ذلك السجالت وأمناء السجالت والموزعين والمستخدمين النهائيين ،يمكنك البحث في مجموعات دوائر
 ICANNالتالية وأن تشارك في العديد من المناقشات الجارية ذات الصلة بشؤونك .فهذه المجموعات ترحب
بالمشاركين بكل ترحاب.
gnso.icann.org/en
gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies
atlarge.icann.org
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التوعية
علمًا بأن التوعية كانت من األهداف الرئيسية لمكتب أمين المظالم في العام المالي  2018بهدف زيادة مستوى الوعي
بدور أمين المظالم داخل مجتمع  ICANNولتعزيز معايير السلوك المتوقعة في  .ICANNوفيما يلي قائمة بفعاليات
التوعية التي تركز على دور محقق الشكاوى و/أو تعزيز معايير  ICANNللسلوك المتوقع.

أنشطة التوعية في العام المالي 2018
• زيارة لمكتب  ICANNفي لوس أنجلوس  -عضو واحد في توجيهات أمين المظالم
• زيارة لمكتب  ICANNفي لوس أنجلوس  -مقابلة فريق الموارد البشرية في مقره
• زيارة لمكتب  ICANNفي لوس أنجلوس  -مقر GNSO
• زيارة لمكتب  ICANNفي إسطنبول ( -قبل اجتماع )ICANN60
•  – NARALOجلسة عبر اإلنترنت للمستجدين (تعليقات افتتاحية)
• تعليقات افتتاحية – المنتدى العام (اجتماع )ICANN60/ICANN61
• تعليقات افتتاحية – احتفالية ترحيب (اجتماع  - ICANN62انظر أدناه)
• تعليقات افتتاحية  -قمة شعبة النطاقات العالمية بفانكوفر
• حضور منتدى حوكمة اإلنترنت بجنيف

أود اإلشارة إلى أن احتفالية الترحيب في اجتماع  ICANN62كانت فعالية قصيرة لمدة  30دقيقة واشتملت على جائرة إثوس تكريمًا لعضو
متوفي من المجتمع .وعلى هذا النحو ،فقد أخذت المبادرة إلى االتصال بمنظم الفعاليات بالطلب التالي ،وقم تم تضمين صياغة هذا الطلب في
المالحظة االستهاللية في افتتاح الفعالية:
"لقد ترددت في المطالبة بالحصول على فرصة من أجل الحديث إلى الجماهير في افتتاحية الترحيب بما أنني أرى أن الوقت المخصص لها
مقتصر على  30دقيقة وأنه سوف يكون هناك تقديم لجائزة إثوس .هل يمكنني مطالبتكم (أو أيًا كان هو منظم الفعاليات) تضمين إشارة في
التعليقات االفتتاحية لمعايير السلوك المتوقعة في  ICANNواألهم من ذلك سياسة مكافحة التحرش مع اإلشارة إلى أن  ICANNتعزز من
بيئة آمنة وخالية من التحرش والمضايقات للجميع وأن أية حاالت تحرش أو مضايقة يجب اإلبالغ بها على الفور إلى أمين المظالم أو أي قائد
في المجتمع ،بحيث يمكن التعامل مع الواقعة بالشكل وفي الوقت المناسبين؟ وسوف يكون من األفضل إعالن هذه الرسالة مبكرً ا في االجتماع
واإلتيان على ذكر أنها مقدمي من شخصي".
ُ
واصلت طوال العام التفاعل مع المجتمع وغيره من خالل منشورات المدونة وموقع فيسبوك وتويتر ،وتعزيز فعاليات  ICANNومعايير
وقد
السلوك المتوقع ،باإلضافة إلى سياسة مكافحة التحرش في المجتمع.
www.facebook.com/ICANNOmbudsman
@IcannOmbudsman
مدونةicann.org/news/blog :
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تعزيز وإنفاذ معايير  ICANNللسلوك المتوقع
ً
حديثا من معايير  ICANNللسلوك المتوقع في حزيران (يونيو) .2016
اعتمد مجلس إدارة  ICANNإصدارً ا
ُ
شهدت
وقد استخدمت منظمة ومجتمع  ICANNمعايير مماثلة لما يقرب من عشر سنوات .ومع اعتماد اإلصدار الجديد ،فقد
فرصة لتنفيذ هدفي في تعزيز السلوك الالئق والمحترم باإلضافة إلى ربط معايير السلوك المتوقع بسياسة مكافحة التحرش في
المجتمع من أجل تعزيز حقوق الجميع في بيئة آمنة ومحترمة وخالية من التحرش.

معايير  ICANNللسلوك المتوقع

العمل وفقا ً للوائح الخاصة بـ  .ICANNوخصوصا ً
المشاركين المتعهدين بالعمل ضمن مهمّة ،ICANN
وبروح من القيم العالية التي تضمنتها اللوائح
الداخلية لها.

االلتزام بسياسة تضارب مصالح .ICANN

حماية أصول المنظمة وضمان استخدامها بكفاءة
وفعالية.

التعامل بصدق وبحسن نية مع المشاركين اآلخرين
في عملية .ICANN

العمل على بناء توافق في اآلراء مع أصحاب المصلحة اآلخرين من أجل إيجاد حلول
للقضايا التي تقع ضمن حدود مسؤوليات  .ICANNويستند نموذج  ICANNعلى
منهج تصاعدي مستمد من اإلجماع في تطوير ووضع السياسات .وينبغي على جميع
المشاركين في عمليات  ICANNتحمل المسؤولية لضمان نجاح هذا النموذج من خالل
محاولة بناء توافق في اآلراء مع المشاركين اآلخرين.

معاملة جميع أعضاء مجتمع  ICANNعلى قدم
المساواة ،بغض النظر عن الجنسية ،أو النوع ،أو
أصل العرق أو العنصر ،أو الدين أو المعتقدات،
أو اإلعاقة أو التوجّ ه الشخصي؛ ويجب على سائر
أعضاء مجتمع  ICANNمعاملة بعضهم البعض
بكياسة متبادلة سواء كانت وجهًا لوجه أو عبر
اإلنترنت.

التهذيب الذاتي بما يتفق مع سياسات .ICANN

تعزيز السلوك األخالقي والمسئول .حيث أن األخالق
والنزاهة أمران أساسيان ،وتتوقع  ICANNمن
كل أصحاب المصلحة التصرف بطريقة مسؤولة
ووفق مبادئ.

احترام جميع أعضاء مجتمع  ICANNبالتساوي والتصرف بما يتفق مع المعايير المهنية وإظهار السلوك المناسب.
تسعى  ICANNجاهدة إلنشاء والحفاظ على بيئة تتم فيها معاملة جميع األشخاص من الخلفيات والثقافات المختلفة
بكرامة ولياقة واحترام .وعلى وجه الخصوص ،يجب على المشاركين في  ICANNعدم االنخراط في أي نوع من
أنواع التحرش .وبشكل عام ،يعتبر التحرش سلوكا ً غير مرغوب وعدائي ومخيف  -وعلى وجه الخصوص ،الكالم
أو السلوك الذي ينطوي على اعتداء جنسي أو يكون مخي ًفا استنادًا إلى الخصائص مثل ،العرق أو النوع أو التفرقة
العرقية أو الدين أو العمر أو اللون أو المنشأ األصلي أو السلف أو اإلعاقة أو الحالة الطبية أو التوجه الجنسي أو
الهوية القائمة على النوع.

دعم الحفاظ على آليات قوية لتعقيبات الجمهور،
والمساءلة من أجل ضمان أن تعكس عمليات وضع
السياسات وصنع القرارات المصلحة العامة وأن
تكون مسئولة أمام كافة أصحاب المصلحة.

تيسير العمل بشفافية وانفتاح أثناء المشاركة في
عمليات وضع السياسات واتخاذ القرارات.

اإلصغاء لوجهات نظر جميع أصحاب المصلحة
عند النظر في قضايا السياسة العامة .حيث تعتبر
 ICANNبيئة فريدة من أصحاب المصلحة
المتعددين .وينبغي على جميع المشاركين في عمليات
 ICANNإدراك أهمية جميع أصحاب المصلحة
والسعي إلى فهم وجهات نظرهم.

العمل بطريقة معقولة وموضوعية ومستنيرة أثناء المشاركة في وضع السياسات
وعمليات صنع القرار .ويشمل ذلك الحضور المنتظم في كافة االجتماعات المقررة
وممارسة التقدير المستقل باالستناد فقط إلى ما يصب في المصلحة العامة اإلجمالية
بشكل أفضل لمستخدمي اإلنترنت والستقرار وأمن نظام المعرفات الفريدة لإلنترنت،
بصرف النظر عن المصالح الشخصية ومصالح الكيان الذي قد يكون األفراد مدينين
بتعيينهم له.

تمت ترجمة هذا المنشور لعدة لغات لغرض التعريف به فقط .يمكن العثور على النص األصلي المعتمد (باللغة اإلنجليزية) هنا:
.icann.org/en/system/files/files/expected-standards

وقد مضى اآلن عامان منذ اعتماد مجلس إدارة  ICANNلإلصدار الحالي من معايير السلوك المتوقعة في  ICANNفي يونيو/حزيران .2016
وقد كانت هذه المعايير مجموعة رغم ذلك ألكثر من  10أعوام .كما أنني أواصل تعزيزي لحق الجميع في الحصول على بيئة ملؤها األمن واالحترام
وعدم المضايقات عند حضور أي اجتماع لـ  ICANNأو الفعاليات المرعية وذلك من خالل تقوية معايير السلوك المتوقعة وسياسة مكافحة التحرش
الجديدة للمجتمع.
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تعزيز وإنفاذ سياسة مكافحة التحرش في المجتمع
وقد سعدت كثيرً ا خالل العام الماضي برؤية االهتمام والجدية من جانب مجلس إدارة  ICANNوأعضاء مجتمع  ICANNومنظمة ICANN
في المناقشات التي تؤدي مكافحة التحرش مع تعزيز معايير السلوك المتوقعة في  ICANNبالتوازي معها .وطوال العام ،تلقى مكتب أمين المظالم
ومجلس إدارة  ICANNتعقيبات وتعليقات قيّمة من أعضاء المجتمع المعنين .وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد للجميع أننا بالعمل معًا يمكننا إحداث
فارق بل وسنحدث فار ًقا.

وفي الغالب ال يدرك الناس أن سلوكهم مسيء أو غير الئق ،وربما يرجع ذلك إلى االختالفات في األعراف الثقافية أو
االجتماعية .من المهم أن نأخذ في عين االعتبار أن التصرف ربما لم يكن متعمدا أو لم يصدر بنية سيئة .لذلك السبب،
تبدأ إجراءات شكاوى سياسة مكافحة التحرش بخيار التواصل مع الشخص المسئول عن حل المشكلة على المستوى غير
الرسمي .إذا كان السلوك غير مقصود ورغم ذلك غير مرحب به ،فإن مجرد تحديد السلوك على أنه اعتداء أو أنه مشين
غالبًا ما يؤدي إلى تغيير في السلوك واعتذار على األرجح.

علمًا بأن التنوع في مكتب أمين المظالم من األهمية بمكان .وأنا أواصل التعامل مع مسألة التنوع والنظر فيها في المناقشات مع منظمة ICANN
وأعضاء مجلس إدارة  ICANNومع أعضاء المجتمع وأنا أسعى إلى شغل واستحداث منصب أمين المظالم المساعد بأفضل مرشح.
وأود التأكيد على أن أي شخص يعتقد بأنه تعرض ألي مضايقات بإمكانه -بل ويجب عليه -اإلبالغ عن المشكلة ألي شخص أعلى منه رتبة في
منظمة  ICANNأو مجلس إدارة  ICANNأو أي قائد في المجتمع تستكين نفسه إليه ،والمطالبة بأن يتم اإلبالغ عن الواقعة من خالله إلى مكتب
أمين المظالم .وأنا أقر بأن تجهيل الهوية مسألة تهم الكثيرين وأن البعض قد يخجلون من رفع األمر إلى أمين المظالم بسبب االختالف في الجنس أو
أي سبب آخر.

فال مكان في عالمنا المعاصر للتحرش أو التنمر أو أي نوع آخر من السلوك غير الالئق.
ولن يسمح بذلك في مجتمع .ICANN

ملف سياسة مكافحة التحرش متوفر باللغة العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية:
.icann.org/en/system/files/files/community-anti-harassment-policy
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التنمية المهنية
وأنا أواصل الحفاظ على العضوية في ثالث منظمات ألمناء المظالم )1( :الرابطة الدولية ألمناء المظالم (،)IOA
و( )2منتدى أمناء المظالم الكنديين ( ،)FCOو( )3المعهد الدولي ألمناء المظالم ( .)IOIولسوء الحظ ،فقد تعيّن عليّ
إلغاء حضوري في مؤتمر  IOAالسنوي وفرصة التنمية المهنية من أجل تناول مسألة طارئة تخص األسرة .كما أن
مؤتمر منتدى أمناء المظالم الكنديين/التنمية المهنية يجري كل عامين وعلى هذا فإن المؤتمر التالي لهم سوف يكون في أبريل/نيسان .2019
كما تعقد الجمعية العمومية للمعهد الدولي ألمناء المظالم كل أربع سنوات ،والجميع المقبلة سوف تكون في .2020
وعلى الرغم من ذلك ،فقد حظيت بفرصة حضور ورشة عمل بناء القدرات للمعهد الدولي ألمناء المظالم بعنوان "حقوق اإلنسان في العصر
الرقمي" ،والتي عقدت في تالين بإستونيا .وقد وفرت لي جلسة التدريب المعلوماتي هذه فرصة فريدة من أجل مقابلة مجموعة من أمناء المظالم
من جميع أنحاء العالم والتعلم منهم ومناقشة المشكالت التي تتعلق مباشرة ببيئة  ،ICANNمثل حقوق الخصوصية ومشكالت التنوع والنوع
االجتماعي وانتهاك المعلومات/البيانات الشخصية.
وقد ذكر مجتمع  ICANNوالعديد من أعضاء مجلس إدارة  ICANNفي الماضي أن أمين المظالم في  ICANNيجب أن تحصل على
تدريب رسمي على الوساطة .وبهذا يسرني أن أبلغك المجتمع بأنني على مدار العام الماضي قد انضممت إلى برنامج الطرف اآلخر المحايد
بالمعهد الكندي لحل الصراعات ( .)www.cicr-icrc.caويتألف البرنامج من أربع جلسات تدريبية لمدة أسبوع واحد بما يغطي مهارات
حل الصراعات ومهارات الوساطة ومهارات التسهيل وغير ذلك من التعلم ذي الصلة .والوحدات التعليمية التي تمتد لمدة أسبوع موزعة على
مدار عام واحد وقد أتممت ثالث وحدات تعليمية بنجاح من أصل أربعة في العام المالي .وسوف أحضر البرنامج الدراسي الرابع واألخير في
نوفمبر/تشرين الثاني  2018إلتمام دراسة الوساطة.
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طلب إعادة
النظر
ووف ًقا لما تمت اإلشارة إليه في التقرير السنوي ،في أكتوبر/تشرين األول  ،2016تم تمديد دور أمين
المظالم في  ICANNلكي يشمل مراجعة طلبات إعادة النظر ،وفي المواقف التي ال يتنحى فيها أمين
استشعارا للحرج ،وتوفير تقييم أساسي إلى لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة
المظالم
ً
( )BAMCمن أجل مراجعتها والنظر فيها.
وخالل هذا العام المنصرم ،فقد تنحيت تسع مرات استشعارً ا للحرج .وفي مناسبة واحدة ،طلب إعادة النظر رقم  ،3-18تمكنت فيها من تقديم
تقييم قوي إلى لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة .ووافقت لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة على تقييمي واعتمد مجلس
اإلدارة توصية لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة في طلب إعادة النظر  3-18في يوليو/تموز  .2018وأنا أتطلع إلى توفير المزيد
من التقييمات الجوهرية لطلبات إعادة النظر المقدمة إلى لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة في العام المقبل.
مالحظة حول التنحّ ي القضائي استشعارً ا للحرج :بصفتي أمين المظالم فإنني سوف أتنحى استشعارً ا للجرج عندما أتخذ أنا أو أمين المظالم
السابق مسب ًقا موق ًفا حول مسألة ما ،أو إذا كنت مشار ًكا بطريقة هافة في اإلجراء أو اإلغفال الذي يسعى مقدم الطلب إلعادة النظر فيه.
مرة أخرى ،فإن الدور الذي أقوم به يحتم عليّ إجراء تقييم لطلبات إعادة النظر بطريقة رسمية بموجب المادة  4من الالئحة الداخلية؛ كما أن
اختصاصي الرئيسي كأمين مظالم بموجب المادة  5يظل دورً ا غير رسمي .وال يمكن لالثنين أن يكونا متوافقين تمامًا على الدوام.
وبما أنني مطالب بأن أتنحى عن النظر في القضايا عندما يكون مكتب أمين المظالم بشكل عام قد تحيز إلى موقف ما بالفعل ،فثمة مسألة هادفة
فيما يخص كيفية موازنة الموقف عندما يأتيني عضو من أعضاء المجتمع ويطلب مني النصيحة حول شيء ما قد يؤدي إلى تقديم طلب إعادة
نظر .وإذا ما اتخذت موق ًفا ما في المسألة في ظل هذه الظروف ،فسوف أتنحى استشعارً ا للحرج في حالة تقديم طلب إعادة نظر له صلة بذلك
إلى المكتب من أجل الحصول على تقييم أساسي.
أما واجبي اإلضافي فيتمثل في توفير تقييمات أساسية لطلبات إعادة النظر فإنه يضيف بع ًدا جدي ًدا ويطيل من نطاق دوري .إلى حد اهتمامي
باألمر ،فال يقلل من دوري الرئيسي كأمين للمظالم أن أقوم بحل النزاعات بشكل غير رسمي بموجب المادة  .5لذا أرجو منكم المجيء
واالطالع على جميع تلك األمور ،لكن إن كان من الممكن أن تؤدي إلى طلب إلعادة النظر ،برجاء العلم أن إشراكي في األمر على المستوى
غير الرسمي ربما يجبرني على االبتعاد عن تقديم أي تقييم أساسي لذلك الطلب بموجب واجباتي الرسمي المنصوص عليها في المادة .4
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المضي
قدمًا
وفي العام المقبل ،سوف تركز أهداف مكتب أمين المظالم بشكل عام على المجتمع كما كان في الماضي.
والحفاظ على أعلى معايير السلوك المهني أمر حيوي بكل السبل لتحقيق العمل الفعال والكفؤ لنموذج
أصحاب المصلحة المتعددين .فالكل يستحق المشاركة في معرفة أن البيئة سوف تكون آمنة ومهنية وخالية
من المضايقات وتحترم أصول التنوع واالختالفات الثقافية.
لقد كنت أعمل عن قرب في العام الماضي مع منظمة  ICANNمن أجل وضع وتنفيذ العديد من التزامات السياسات وااللتزامات القانونية فيما
يخص عمليات وإجراءات أمين المظالم .وسوف أواصل في العام القادم ضمان تواجد أمين المظالم في  ICANNعلى اإلنترنت ،باإلضافة إلى
توازي واتساق إطار العمل واإلجراءات مع األنظمة والسياسات ،بما في ذلك :قانون حماية البيانات األوروبية ،ومبادرة  ICANNللبيانات
المفتوحة ،وسياسات  ICANNلالحتفاظ بالبيانات.
وسوف تظل المسئولية المالية من األولويات األولى بالنسبة لمكتب أمين المظالم .وقد تمكنت من دمج مصروفات السفر من أجل تحقيق العديد
من األهداف في تحقيق انخفاض في التكاليف .فالزيارات التي أجريت لمختلف المكاتب والمقار ،على سبيل المثال تتم كجزء من السفريات إلى
اجتماعات  ICANNالعامة ،مع التخطيط للزيارات إلى بروكسل (اجتماع  ICANN63أو  )65واجتماع سنغافورة ( )ICANN64في العام
المقبل.
وبما أن دوري هو إدارة الصراعات والتغلب عليها ،فإنني أؤمن بشدة أن تطوير والحفاظ على العالقات المهنية مع أعضاء المجتمع ،ومع
مجلس إدارة  ICANNومع منظمة  ICANNهي العنصر األهم في تقليل مستوى الصراعات والخالفات بنجاح .وللجزء األغلب في ذلك،
فقد اكتسبت خبرات إيجابية في تسوية المشكالت الخاصة بالصراعات في العام الماضي ،ورغم ذلك أعترف أنه كانت هناك قضايا كانت أكثر
تحديًا وعصية على الحل بطريقة مختلفة .وأنا أقبل هذه الوقائع كفرص للتعلم والمعرفة وأواصل السعي لتحسين مهارات المهنية ،والتعلم من
األحداث الصعبة وأستمر في تقديم الخدمات المهنية إلى المجتمع والمنظمة في العام القادم.
وفي الختام ،أود أن أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى مجتمع  ICANNومجلس إدارة  ICANNوإلى منظمة  ICANNعلى ما قدموه من دعم
إلى مكتب أمين المظالم وجهوده في جعل  ICANNبيئة آمنة ومتنوعة وخالية من المضايقات يمكن للجميع فيها المشاركة إلى أقصى حد
ممكن.
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