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:ICANN 5.5 من لوائح  5 القسم  الغرض من هذا التقرير موضح فيالمادة 

إليه  ترد  التي  للشكاوى  تحليل سنوي موّحد  المظالم مهمة نشر  أمين  يتولى مكتب 
االلتزامات والمخاوف  التعامل بشكل مناسب مع  العام وحلولها، مع  على مدار 

السنوي وصًفا ألي  التقرير  يتضمن هذا  أن  ينبغي  كما  بالسرية.  المتعلقة 
البحث،  قيد  الفترة  إليه خالل  َتِرد  التي  للشكاوى  اتجاهات أو عناصر مشتركة 

الشكاوى  تقليل  اتخاذها من أجل  التي يمكن  فضالً عن توصيات حول الخطوات 
اإللكتروني. الموقع  على  السنوي  التقرير  نشر  ويجب  المستقبل.  في 

الغرض من هذا التقرير 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5
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 ICANN ICANN، إذ يشيد بالدعم المستمر المقدم من مجتمع  إن مكتب أمين المظالم في 
ICANN، يسره أن يقدم تقريره السنوي. ICANN ومجلس إدارة  ومنظمة 

المنعقد في   ICANN63 السنوي  العام  بدًءا من االجتماع  )المكتب(.  المظالم  أمين  لمكتب  بالنسبة  استثنائًيا  لقد كان عاًما 
المنعقد في مراكش، استجاب المكتب مباشرًة   ICANN65 المنعقد في كوبي واجتماع   ICANN64 برشلونة، ثم في كل من 

إلى مبادرة تجريبية  التحرش. وأدى ذلك  التنوع والتدخل والوقاية ضد  المزيد من  المعلنة بشأن   ICANN لمخاوف مجتمع 
بأمين  الفردي  المظالم  أمين  بتزويد  المظالم  أمين  قام مكتب  الثالثة. وقد  الموظفين في هذه االجتماعات  تنطوي على زيادة عدد 

القسم 5.1.  المكتب أمر متوقع ويجيزه  إلى  بأن إضافة موظفين  باربرا كيروين. علًما  لفترة مؤقتة، وهي   مظالم مساعد 
المظالم: أمين  مكتب 

المظالم"(، على أن أ. أمين  بلفظ "مكتب  إليه  المظالم )والمشار  بإقامة مكتب ألمين   ICANN   تلتزم 
العمل المساعد وفًقا  إليه بلفظ "أمين المظالم"( وأن يضم كادر  ُيدار من قبل أمين مظالم )والمشار 

لما يراه مجلس اإلدارة مناسًبا ومجدًيا.

ويكون عبارة عن "مكتب" ألمين المظالم، على أن يدير هذا المكتب أمين مظالم، ولكن يشمل ذلك "دعًما من فريق عمل" 
ICANN القسم 4.2  القانوني ودعم "الخبراء" للمكتب من خالل لوائح  يكون "مالئًما ومجدًيا". )تم اعتماد المزيد من الدعم 

ل. )1(.(

المشاركة في  المكتب مواصلة  في  العاملين  "نحن"  يسعدنا  التعبير عنها بوضوح،  تم  التي   ICANN لمخاوف مجتمع  استجابًة 
الالئق وما يحدث من عدم احترام لألفراد سواء عبر  الجنسي والسلوك غير  المضايقات والتحرش  الجارية بشأن  المحادثات 

العمل بشكل مكثف مع أعضاء مجتمع ومنظمة ومجلس  المظالم اآلن بفرصة  اإلنترنت أو وجًها لوجه. وقد حظي فريق أمين 
بالنوع االجتماعي(.  المتعلقة  المشكالت  الجنسي )وغيرها من  المضايقات والتحرش  تناول مشكالت  أجل  ICANN من  إدارة 

المظالم  أمين  أنه تم سد فجوة في خدمات  أبلغكم  المظالم، يسرني أن  باربرا كيروين بصفتها مساعدة مؤقتة ألمين  وبمشاركة من 
يستمر. للتو، وسوف  الجبهة  بدأ عملنا على هذه  لقد  المجتمع.  إلى  المقدمة 

وأحياًنا  السياسات،  المجتمع وفرق وضع  اإلنترنت في مجموعات عمل  المشاركة عبر  أواصل شخصًيا  المظالم،  أمين  وبصفتي 
بناًء على طلب  الفرق والمجموعة بطريقة رسمية أكثر وقائية )عادًة ما يكون ذلك  بصفة مراقب غير مصوت وفي غيرها من 

بامتياز مراقبة  بأنني حظيت  أبلغكم  أن  ICANN(. يسعدني  لوائح  5 من  القسم  بمقتضى  المكتب  القيادة، بموجب ميثاق  فرق 
 ATRT3 الثالث )ATRT3( )الجاري حالًيا( منذ بدايته. وبما أن مشاركتي األولى مع  المساءلة والشفافية  فريق مراجعة 

المراجعة  القدرة على متابعة هذه  جاءت نتيجة شكوى مقدمة إلى مكتب أمين المظالم، وتقرير الحق إلى مجلس اإلدارة، فإن 
والتوعية. التواصل  لتحقيق مزيد من  تعليمية وكذلك فرصة  تجربة  كانت  النهاية  إلى  البداية  من 

ملخص تنفيذي

https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-investigation-report-2019-382-22may19-en.pdf
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ICANN، بما في ذلك إجراء زيارة إلى مكتب بروكسل  لقد سعيُت جاهًدا طوال العام لتعزيز عالقات العمل مع فريق عمل 
ICANN، أقوم بإجراء جلسة  اإلقليمي وثالث زيارات إلى مكتب لوس أنجلوس. وفي كل مرة أقوم فيها بزيارة مكتب لـ 

الجديد.  العمل  فريق  أجل  المظالم من  أمين  لتوجيهات 

المتوقع وسياسة  السلوك  تأييد معايير  والتنوع مع  االحترام  تعزيز  ليشمل  تركيزي  المنصرم مجال  العام  عُت خالل  ووسِّ
المتمثل في  إداراتها  ICANN ومجلس  أمام مجتمع  بالتزامي  ICANN. وقد أوفيُت  المجتمع في  التحرش داخل  مناهضة 

الثالثة هذا  العامة   ICANN تم اآلن االنتهاء من فترة تجريبية تغطي اجتماعات  الفور.  بأمين مظالم مساعد على  االستعانة 
للمساعدة  المظالم،  المالية 2020 بصفة مساعد ألمين  للسنة  العقد  بموجب  باربرا كيروين ستستمر  أن  أعلن  أن  العام ويسعدني 

أنها ستعمل معي عن  التحرش والوقاية منه؛ كما  التحري بشأن  الكبيرة في  القادمة وتقديم خبرتها   ICANN في اجتماعات 
المجتمع،  داخل  تفاعالتهم  المجتمع واألفراد حول  المقدمة مع  والمناقشات  الشكاوى  أساس  التنوع، على  كثب في قضايا 

المستقبل. نحو  استباقي  والتطلع بشكل 

 هيرب واي
ICANN أمين المظالم في

www.icann.org/ombudsman

www.facebook.com/ICANNOmbudsman

@IcannOmbudsman :تويتر

https://www.icann.org/ombudsman
https://www.facebook.com/ICANNOmbudsman
https://twitter.com/ICANNOmbudsman
https://twitter.com/ICANNOmbudsman
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المظالم أمين  وظائف 
المظالم: الرئيسية ألمين  الوظيفة  الخالفات وحلها هي  إدارة  إن 

إدارة القضايا    

- أخذ المعلومات األساسية للشكوى    
- التحري    

- الحل   

مراقبة الوضع   

  

توعية المجتمع ومنظمة ICANN وأصحاب المصلحة     
والتواصل معهم   

تعزيز وإنفاذ معايير ICANN للسلوك المتوقع وسياسة     
مكافحة التحرش داخل المجتمع   

التنمية المهنية    

تقرير حول األنشطة  
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تقرير حول األنشطة  

إدارة القضايا
تلقى مكتب أمين المظالم 164 شكوى من تموز )يوليو( 2018 إلى حزيران )يونيو( 2019؛ 

يعكس ذلك زيادة بنسبة %24 عن الفترة السابقة التي استمرت طوال العام. وكانت نسبة %78 من هذه الشكاوى 
خارج اختصاص أمين المظالم، وبالتالي تتطلب رًدا ولكن بدون اتخاذ إجراءات. وتم الرد على جميع الشكاوى 

المقدمة إلى المكتب في غضون 48 ساعة. 

 كان هناك انخفاض كبير في الشكاوى القضائية من 49 شكوى )من تموز )يوليو( 2017 إلى حزيران 
)يونيو( 2018( إلى 35 شكوى )من تموز )يوليو( 2018 إلى حزيران )يونيو( 2019(. وتتطلب أي شكوى خاضعة لالختصاص 

القضائي التدخل أو التحقيق أو المشاركة الفعالة ألمين المظالم. في نهاية حزيران )يونيو( 2019، لم يكن هناك سوى حالتين مفتوحتين 
متبقيتين. إحداها تنطوي على واقعة تنمر/تحرش من عام 2017 والتي ال تزال مفتوحة حيث لم يتم حل الواقعة بعد التحقيق والتدخل 
الالحق وبالتالي ال تزال قيد المراقبة لضمان عدم تكرار السلوك المشكو منه. وتمخضت الشكوى المفتوحة الثانية للتحرش الجنسي، 

من أوائل عام 2019، عن تقرير سري مؤقت مقدم إلى مجلس إدارة ICANN وتدخل الحق من قبل منظمة ICANN. هذه القضية 
مستمرة بسبب عدم رغبة الشخص في المشاركة في التحقيق الذي أجراه مكتب أمين المظالم. تخضع القضية للعقوبات المؤقتة 

المستمرة المفروضة على الفرد )الذي ال يزال لديه خيار المشاركة في التحري الذي أقوم به(.
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أخذ المعلومات األساسية للشكوى

 ICANN زيارة مكتب اجتماعات

الوقائع التي الحظها أمين المظالم 

البريد اإللكتروني الوارد إلى أمين المظالم في 
 ICANN

تذكرة من الموقع

ICANN الزيارة في اجتماعات

المراسالت البريدية

الهاتف

 Twitter - وسائل التواصل االجتماعي 
 Facebookو

منشور المدونة

أخرى

غير معروف

أخذ المعلومات األساسية للشكوى
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تقرير حول األنشطة  

تم تقديم اثنتين من الشكاوى بموجب سياسة مناهضة التحرش في المجتمع خالل الفترة المشمولة بالتقرير، بانخفاض قدره 50%. 
وكانت هناك ثماني شكاوى بشأن حديث مسيء، وهو أيًضا انخفاض بنسبة %50 تقريًبا. أعتقد أن المبادرات المستمرة من قبل مكتب 

أمين المظالم، ومنظمة ICANN، ومجلس إدارة ICANN قد زادت من وعي المجتمع بمعايير السلوك المتوقع في ICANN وسياسة 
مناهضة التحرش في المجتمع وقد يعود الفضل في ذلك إلى هذا االنخفاض في الشكاوى حول السلوك الفردي.

وتمثل مشكالت المستهلكين حول أسماء النطاقات )32( وقضايا السجل/أمين السجل )25( مجدًدا غالبية الشكاوى غير المتعلقة 
باالختصاص القضائي. وقد أثمر الرد األكثر شموالً وتنويًرا على الشكاوى غير الداخلة في االختصاص القضائي عن ردود فعل 

إيجابية للغاية من أصحاب الشكاوى. يتضمن الرد اآلن من مكتب أمين المظالم -والذي تم تنفيذه للمرة األولى في -2018 ليس فقط 
اإلحالة إلى اإلدارة المعنية في منظمة ICANN )عادًة االمتثال التعاقدي أو الدعم العالمي(، ولكنه يحتوي أيًضا على دعوة للمشاركة 

في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN إذا كان ذلك مناسًبا، مع روابط إلى مجموعات أصحاب المصلحة أو اللجان 
االستشارية المختلفة )منظمات الدعم/اللجان االستشارية(، اعتماًدا على الشكوى. هناك أيًضا دعوة لالتصال بمكتب أمين المظالم لتقديم 

تعليقات حول تجربتهم. 
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تقرير حول األنشطة  

  هناك العديد من مجموعات الدوائر التي تناقش بنشاط قضايا مثل قضاياكم في مجتمع ICANN وأنا أدعوكم للتواصل 
مع دائرة قد تجدونها مناسبة لوضعكم )تجارية أو غير تجارية( لالستفسار مع أفراد أكثر دراية حول )وصف الشكوى( 

أو متى ما كانت هناك إساءة. إن المشاركة في ICANN مجانية، والجميع مدعوون للمشاركة في وضع السياسة أو 
مراجعتها، أو كما هو الحال بالنسبة لكم، لطرح قضايا إساءة االستخدام.

   يمكنك البحث في هذه الروابط الموصلة إلى دوائر ICANN وإذا كانت لديك أسئلة أخرى، فال تتردد في التواصل معنا.

https://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies  

https://atlarge.icann.org  

  أرحب بكل اآلراء والتعليقات؛ وُيرجى إعالمي إذا كان ذلك قد ساعدكم، أو إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، عن طريق 
ombudsman@icann.org :االتصال بـ

فيما يلي بعض األمثلة على التعليقات واآلراء المقدمة من أشخاص تواصلوا مع مكتب أمين المظالم. من الجدير بالذكر أن 
جميع التعليقات كانت إيجابية.

   السيد المحترم: هيرب
 شكًرا لردك. أنا سعيد ألننا تمكنا من التحدث معكم وقد أثمر هذا األمر عن شيء إيجابي. متابعتكم محل تقدير. 

  شكًرا لكم على تخصيص الوقت لإلجابة. كل التقدير واالمتنان. في بعض األحيان نحتاج فقط إلى ترك األمور تتكشف. 
شكًرا لكم جميًعا وبارك الله فيكم.  

مرحًبا هيرب،    
  شكًرا جزيالً على الوقت الذي قضيته في الرد علي. سوف أنظر إلى الروابط التي أرسلتها وأتولى األمر من هناك.

مع أطيب التحيات،   
تم حجب االسم  

مرحًبا هيرب،   
  شكًرا على ردك، أفهم أن طلبي ال يندرج ضمن اختصاص أمين المظالم في ICANN. سوف ألقي نظرة على 
المجموعات والروابط التي قدمتموها لي وسأتصل بهم بخصوص نطاقات gTLD الجديدة. شكًرا جزيالً على 

مساعدتكم. لم أكن أعلم تماًما بمن أتصل في هذا الشأن، لذا فهذا مفيد جًدا.

   مع أطيب التحيات،
تم حجب االسم

مرحًبا هيرب واي،   
شكًرا جزيالً لك على المعلومات المفيدة.   

   مع أطيب التحيات،
تم حجب االسم

https://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies
https://atlarge.icann.org/
mailto:ombudsman%40icann.org?subject=
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تقرير حول األنشطة  

عندما يتم توجيه الشكاوى بشكل مشترك إلى كل من مكتب أمين المظالم ومسؤول الشكاوى في ICANN، وكثيًرا ما يتم تضمين إدارة 
الدعم العالمي أو االمتثال التعاقدي، يتم تقييم الشكوى بالتضامن لتحديد من سيعالج المشكلة. كانت هناك شكوى واحدة موجهة إلى 

مكتب أمين المظالم والتي ستتم معالجتها -في رأيي- بشكل أفضل من قبل مسؤول شكاوى ICANN وتمت إحالتها بشكل مناسب إلى 
جهة أخرى.

كيف يتناول أمين المظالم القضايا غير الواقعة في نطاق اختصاصه

ُيرسل الرد في غضون يومين	 

معلومات المساعدة الذاتية أواإلحالة	 

 	ICANN توفر المبادرة الجديدة روابط إلى مجموعات مجتمع

 الدعوة المقدمة للمشاركة في عملية وضع السياسات الخاصة بالمجتمع، ال سيما إذا كانت الشكوى 	 
حول مشكالت مثل خصوصية WHOIS، والمشكالت التعاقدية ألمين السجل والسجل والسالمة 

العامة وموضوعات مجموعات عمل اللجنة االستشارية العامة ALAC أو المنظمة الداعمة 
GNSO لألسماء العامة

Fraud (7)

Registry/Registrar Issues (25)

Website Content (14)

WHOIS/RDAP Issues (2)

Cybersquatting (3)

Consumer Issues about Domain Names (32)

Spam (1)

Non-Jurisdictional

Anti-Harassment Policy (2)
Contractual Compliance (1)
Abusive Discourse (8)
ICANN Board Decision (0)
Reconsideration Review (4)
Privacy Issue (2)
Internal Disputes in SO/AC (11)
New gTLD Issues (2)
Sexual/Racial Discrimination (0)
Bullying (0)
DIDP Issues (0)
Own Motion (0)

Jurisdictionalالقضائي

غير القضائي

سياسة مناهضة التحرش )2( 
االمتثال التعاقدي )1( 
الحديث المسيء )8(

 )0( ICANN قرار مجلس إدارة
مراجعة إعادة النظر )4( 

مشكلة الخصوصية )2(
النزاعات الداخلية لمنظمات الدعم/اللجان )11( 

مشكالت نطاقات gTLD الجديدة )2(
التمييز الجنسي/العرقي )0( 

التنمر )0(
مشكالت سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية )0(

التصرف من جانب واحد )0(

االحتيال )7(

مشكالت السجل/أمين السجل )25(

محتوى موقع الويب )14(

 )2( WHOIS/RDAP مشكالت
السطو اإللكتروني )3(

مشكالت المستهلكين حول أسماء النطاقات )32( 

البريد غير المرغوب )1(

االختصاص القضائي
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 South Africa
Russia

Not Reported

Nigeria
Netherlands

Namibia
Malaysia

Kenya
Israel

Indonesia
India

Germany
France

Czech Republic
China
Chile

Caribbean
Canada

Brasil
Belgium

Australia

Switzerland
Thailand

Turkey
UAE
USA

Ukraine
United Kingdom

Unknown

األرجنتين 
أستراليا 
بلجيكا 
البرازيل

كندا 
منطقة البحر الكاريبي 
تشيلي
الصين
جمهورية التشيك
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الهند 
أندونيسيا 
إسرائيل

كينيا 
ماليزيا 
ناميبيا 
هولندا 
نيجيريا
روسيا

جنوب أفريقيا 
إسبانيا

السودان 
سويسرا 
تايلند 
تركيا
اإلمارات العربية المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية

أوكرانيا 
المملكة المتحدة 
غير معروف
لم يبلغ عنها

بلد المنشأ

بلد المنشأ
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مراقبة البيئة
تمثل مراقبة بيئة ICANN عبر اإلنترنت، وفي أرشيفات قائمة البريد اإللكتروني، والمؤتمرات المنعقدة عن 

بعد، ووجًها لوجه في اجتماعات ICANN العامة، وفي الفعاليات المتعلقة بـ ICANN مثل قمة قسم النطاقات 
العالمية )GDD( ومنتدى حوكمة اإلنترنت )IGF(، جزًءا كبيًرا من وقتي. على الرغم من أن وجودي المادي 
عبر اإلنترنت أو شخصًيا قد يخفف من سلوك اإلساءة في "الوقت الفعلي"، فإن مراقبة قوائم البريد اإللكتروني 
لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية النشطة للغاية تظل تحدًيا مستمًرا. يتم االتصال بي بشكل متكرر وإعالمي 

بالسلوك المسيء أو غير المحترم أو المتنمر في عمليات تبادل البريد اإللكتروني التي يتم نشرها في أرشيفات البريد اإللكتروني 
 ICANN لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية. وسيكون من المستحيل عملًيا االشتراك في جميع قوائم البريد اإللكتروني في مجتمع

ومراقبتها. أعتمُد على أعضاء المجتمع لتحديد الحاالت التي تنتهك معايير السلوك المتوقع في ICANN حتى أتمكن، عند االقتضاء، 
من التدخل أو مساعدة قيادة المجموعة المعنية في التعامل مع أي حادث. وأود أن أتوجه بالشكر مجدًدا إلى فرق القيادة وأعضاء 

المجتمع الذين عملوا بكد معي في المراقبة والتدخل متى كان ذلك ضرورًيا بهدف جعل ICANN مكاًنا أكثر أمًنا وخالًيا من 
التحرش والمضايقات.

ICANN65 واجتماع ICANN64 واجتماع ICANN63 أنشطة أمين المظالم في اجتماع

 يعمل في المكتب فريق مكون مما يلي: أمين المظالم هيرب واي ومساعدة أمين المظالم 	 
باربرا كيروين 

 الفائدة: توفر أفضل ألفراد المجتمع الزائرين وتنوًعا في النوع االجتماعي لمقدمي الشكاوى 	 
الذين قد يرغبون في مناقشة قضايا حساسة مع باربرا

ساعات العمل في مكتب اجتماعات أمين المظالم طوال فترات االجتماعات	 
 الفائدة: تتيح سياسة الزيارة المفاجئة غير الرسمية وصوالً سهالً في الحاالت التي تقتضي 	 

السرية والتكتم

المشاركة في جلسات المجتمع	 
 الفائدة: التفاعل غير الرسمي مع المجموعات التي دائًما ما تطرح مشكالت أو التي تكون 	 

محوًرا للشكاوى المتكررة
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التوعية
يظل التواصل محوًرا رئيسًيا لمكتب أمين المظالم. إن جلسات التعليم والتوجيه التي يقوم بها أمين المظالم 

للموظفين والوجود المادي في اجتماعات ICANN العامة والفعاليات األخرى التي ترعاها ICANN مثل قمة 
قسم النطاقات العالمية GDD والفعاليات ذات الصلة بـ ICANN مثل منتدى حوكمة اإلنترنت IGF ُتعد أنشطة 
أساسية لتعزيز دور مكتب أمين المظالم، والدور الجديد لمساعد أمين المظالم المؤقت باربرا كيروين )التنوع بين 

الجنسين، مناهضة التحرش(، والتركيز المستمر على تطبيق معايير السلوك المتوقع في ICANN وسياسة 
مناهضة التحرش في المجتمع.

لقد شاركُت بنشاط على مدار العام مع مجتمع ICANN والمجتمعات األخرى من خالل منشورات المدونة وموقع تويتر والترويج 
لفعاليات ICANN ومعايير السلوك المتوقع وسياسة مناهضة التحرش في المجتمع. 

أنشطة التوعية في العام المالي 2019

ثالث زيارات لمكتب ICANN في لوس أنجلوس	 

زيارة مكتب ICANN في بروكسل )قبل منتدى حوكمة اإلنترنت في باريس(	 

 	)ICANN63/64/65( التعليقات االفتتاحية مع المساعدة المؤقتة - المنتدى العام

التعليقات االفتتاحية - قمة شعبة النطاقات العالمية في بانكوك	 

حضور منتدى حوكمة اإلنترنت في باريس	 

www.facebook.com/ICANNOmbudsman

@IcannOmbudsman

icann.org/news/blog

https://www.facebook.com/ICANNOmbudsman
https://twitter.com/ICANNOmbudsman
https://twitter.com/ICANNOmbudsman
https://www.icann.org/news/blog?language=en
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ICANN معايير السلوك المتوقع في
اعتمد مجلس إدارة ICANN اإلصدار الحالي من معايير السلوك المتوقع في ICANN في حزيران )يونيو( 

2016. وقد كانت هذه المعايير موجودة رغم ذلك ألكثر من 10 أعوام. يواصل فريق أمين المظالم تقوية 
معايير السلوك المتوقع وسياسة مناهضة التحرش الجديدة للمجتمع مع تعزيز حق الجميع في الحصول على بيئة 

ملؤها األمن واالحترام وعدم المضايقات عند حضور أي اجتماعات أو فعاليات تحت رعاية ICANN. تشير 
اإلحصاءات من نظام إدارة القضايا إلى انخفاض في الشكاوى وهو ما قد يكون نتيجة هذا الجهد. لقد تعهدُت 

-كمبادرة جديدة- بمراجعة معايير السلوك المتوقع في ICANN على أساس سنوي، وأن أوصي -إذا دعت الحاجة- بما يلزم من 
تعديالت أو إضافات/عمليات حذف عليها.

 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

ICANN معايير السلوك المتوقع في

https://www.icann.org/en/system/files/files/expected-standards-02sep16-en.pdf
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 ICANN سياسة مناهضة التحرش لمجتمع
مع االعتراف بأن التحرش، وال سيما التحرش الجنسي، ال يتسامح معه مجتمع ICANN، أو مجتمعنا بشكل عام، فإن مكتب فريق 

أمين المظالم ومؤسسة ICANN ومجلس إدارة ICANN يعملون جنًبا إلى جنب لتعزيز بيئة آمنة وخالية من التحرش. يمكن اإلشادة 
بمجلس ICANN لجهوده اإلضافية من خالل تشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس اإلدارة خصيًصا لمعالجة مختلف أشكال المضايقات. 

تم تنفيذ هذا الجهد المشترك بإسهامات مستمرة من المجتمع وبتصميم شامل على إبقاء ICANN في بيئة آمنة ومحترمة تكون خالية 
من المضايقات بشكل مثالي. 

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 بعين االعتبار أن التصرف ربما لم يكن متعمًدا 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 غالًبا ما يؤدي إلى تغيير في السلوك واعتذار 

على األرجح.

في العام الماضي كانت هناك رسالة واضحة من المجتمع للتنوع في مكتب أمين المظالم. تولت باربرا كيروين دور مساعد أمين 
المظالم المؤقت مع المكتب وستكون اآلن بموجب التعاقد بصفة عضو في فريق أمين المظالم. تتمتع باربرا بخبرة واسعة في وكالة 

فدرالية كندية كبيرة تضم أكثر من 25,000 موظف، في التحري عن المضايقات وأيًضا في تدريب المديرين والمشرفين على التدخل 
والوقاية من المضايقات. 

ICANN إجراءات اإلبالغ والشكاوى لمناهضة التحرش في مجتمع

ICANN COMMUNITY ANTI-HARASSMENT REPORTING 
AND COMPLAINT PROCEDURE
ICANN has a Community Anti-Harassment policy prohibiting harassment in all contexts. Any community member who has experienced or 
witnessed harassment should contact the O�ice of the Ombudsman. The Ombuds acts as an informal dispute resolution o�ice for the ICANN 
community. Upon receipt of a harassment complaint, the following process will be followed.

Designed by ICANN Communications | June 2019 Creative Commons Attribution - NonCommercial 

Issue resolved

Consider ICANN-led complaint procedure

Complainant and subject communicate 
to resolve issue informally Satisfactory outcome?

Complainant: 
Any individual 

who experiences 
or observes 

inappropriate 
behavior. 

Complainant reports to 
Ombuds (at 

ombudsman@icann.org 
or on the ICANN 

Meetings App) and 
cooperates with 

investigation
How does the Ombuds evaluate the complaint?

Complaint is 
reviewed and 

evaluated

Determines 
whether 

inappropriate 
behavior 
occured

Communicates, 
via email, with 

both complainant 
and subject of the 

complaint.

Appropriate 
action is taken

No further 
action is taken

Outcome 
included in 

Ombuds 
report to the 

Board.

Remedial 
action 

required?

Seeks facts from complainant.

Questions the subject of the complaint.

Contacts witnesses and reviews evidence.

To make a complaint, contact the O�ice of the Ombudsman at ombudsman@icann.org or at https://www.icann.org/ombudsman 

DRAFT v4

مقدم الشكوى:
أي فرد يتعرض 

لسلوك غير الئق أو 
يالحظه.

يقوم المدعي بإبالغ 
أمين المظالم )على 
ombudsman@

icann.org أو على 
 )ICANN تطبيق اجتماعات

ويتعاون في عملية التحري

يتواصل المشتكي والمشكو في حقه لحل المشكلة 
بشكل غير رسمي

حل المشكلة

ICANN النظر في إجراء الشكاوى بقيادة

كيف يقوم أمناء المظالم بتقييم الشكوى؟

يطالب صاحب الشكوى بسرد الحقائق. 

يستجوب المشكو في حقه. 

يتصل بالشهود ويراجع األدلة.

تتم مراجعة الشكوى 
وتقييمها يحدد ما إذا كان 

السلوك غير الالئق 
قد حدث أم ال

يتواصل عبر البريد 
اإللكتروني مع كل 

من المشتكي والمشكو 
في حقه.

هل يلزم 
اتخاذ إجراء 
تصحيحي؟

يتم اتخاذ اإلجراء 
المناسب

لم يتم اتخاذ أي 
إجراء آخر.

النتائج ُمدرجة 
في تقرير أمين 
المظالم إلى 

المجلس.

    هل النتيجة ُمرضية؟
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يمكن ألي شخص تعرض للمضايقة إبالغ مكتب أمين المظالم عن الحادث بل ويجب عليه ذلك. ويمكنه أيًضا اإلبالغ عن الحادث إلى 
أي مسؤول كبير في منظمة ICANN، أو إلى مدير في مجلس إدارة ICANN، أو إلى أي قائد مجتمع يشعر بالراحة معه، والذي قد 
يعمل بعد ذلك بصفة وسيط مع مكتب أمين المظالم. فال مكان في أي مكان من عالمنا المعاصر للتحرش أو التنمر أو أي نوع آخر من 

 .ICANN السلوك غير الالئق. ولن ُيسمح بمثل هذا السلوك في مجتمع

 ملف سياسة مناهضة التحرش بصيغة PDF متوفر باللغة العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية: 
.icann.org/en/system/files/files/community-anti-harassment-policy

ال مكان في عالمنا المعاصر للتحرش أو التنمر أو أي نوع آخر من السلوك غير الالئق.

https://www.icann.org/en/system/files/files/community-anti-harassment-policy-24mar17-en.pdf
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التنمية المهنية
 ،)IOA( الرابطة الدولية ألمناء المظالم )أنا أواصل الحفاظ على العضوية في ثالث منظمات ألمناء المظالم: )1

و)2( منتدى أمناء المظالم الكنديين )FCO(، و)3( المعهد الدولي ألمناء المظالم )IOI(. حضرُت مؤتمر 
الرابطة الدولية ألمناء المظالم IOA وشاركُت في دورات التطوير المهني المنعقدة في نيو أورلينز في نيسان 
)أبريل( 2019. إضافة إلى ذلك، في نيسان )أبريل( 2019، حضرُت مؤتمر منتدى أمناء المظالم الكنديين 

FCO الذي عقد في تورونتو حيث شاركت في تيسير جلسة حول إدارة الشكاوى عبر اإلنترنت. ُيعقد مؤتمر 
المعهد الدولي ألمناء المظالم IOI كل أربع سنوات وسيكون اجتماعهم التالي في أيار )مايو( 2020.

خالل حضوري مؤتمر الرابطة الدولية ألمناء المظالم IOA في نيو أورلينز، استفدُت على وجه الخصوص من دورة حول العائد على 
االستثمار )مؤسسةROI Institute( والتي قدمت معلومات واسعة حول كيفية اإلبالغ عن أداء أمناء المظالم. كان اإلبالغ عن أداء 

أمناء المظالم إلى أي منظمة أو للعمالء والمجتمعات يمثل تحدًيا مستمًرا ألمناء المظالم على مستوى العالم، حيث يتطلب الموازنة بين 
الحاجة إلى السرية والشفافية. كما كانت هناك جلسات للتطوير المهني تناولت موضوعات تباينت مع بين التنمر إلى العنصرية.

وقد ذكر مجتمع ICANN والعديد من أعضاء مجلس إدارة ICANN في الماضي أن أمين المظالم في ICANN يجب أن يحصل 
على تدريب رسمي على الوساطة. واعتراًفا بأنه ال يمكن للمرء أن يحظى بالكثير من األدوات في صندوق أدواته، يسعدني أن 

أبلغكم أنني أكملت اآلن برنامج الطرف الثالث المحايد التابع للمعهد الكندي لحل النزاعات. يتكون البرنامج من أربع دورات تدريبية 
لمدة أسبوع واحد تغطي الوساطة وحل النزاعات والتيسير وغيرها من األمور التعليمية ذات الصلة. تم االنتهاء من الوحدة الرابعة 

واألخيرة في البرنامج بنجاح في تشرين الثاني )نوفمبر( 2018.
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ICANN، تم تمديد دور أمين  2016، ووفق اللوائح الجديدة في  وفي تشرين األول )أكتوبر( 
التي ال يتنحى فيها  ICANN لكي يشمل مراجعة طلبات إعادة النظر، وفي المواقف  المظالم في 

بآليات  المعنية  اإلدارة  لجنة مجلس  إلى  أساسي  تقييم  للحرج، وتوفير  استشعاًرا  المظالم  أمين 
فيها.  )BAMC( من أجل مراجعتها والنظر  المساءلة 

األربعة  الطلبات  المظالم. وشملت  أمين  النظر على مكتب  أربعة طلبات إلعادة  التقرير، ُعرضت  بهذا  المشمولة  الفترة  خالل 
جميعها حوادث سبق أن عالجها مكتب أمين المظالم، مما أدى إلى رفضها في جميع الحاالت األربع.

أنا  أتخذ  للجرج عندما  استشعاًرا  أتنحى  فإنني سوف  المظالم  أمين  للحرج: بصفتي  استشعاًرا  التنّحي  مالحظة حول معياري في 
أو أمين المظالم السابق موقًفا مسبًقا حول مسألة ما، أو إذا كنُت مشارًكا بطريقة هافة في اإلجراء أو اإلغفال الذي يسعى مقدم 

فيه.  النظر  الطلب إلعادة 

اللوائح؛ كما أن اختصاصي  4 من  المادة  النظر بطريقة رسمية بموجب  تقييم طلبات إعادة  يتمثل في  المظالم  أمين  فدور 
دائًما.  الدوران غير متوافقين  5 يظل دوًرا غير رسمي.  المادة  للمظالم بموجب  أميًنا  الرئيسي 

بالفعل، فثمة سؤال  المظالم قد تحيز إلى موقف ما  القضايا عندما يكون مكتب أمين  النظر في  أتنحى عن  أنني مطالب بأن  وبما 
النصيحة حول شيء ما قد يؤدي  المجتمع ويطلب مني  يأتيني عضو من أعضاء  الموقف عندما  هادف فيما يخص كيفية موازنة 
إلى تقديم طلب إعادة نظر. وإذا ما اتخذت موقًفا ما في المسألة في ظل هذه الظروف، فسوف أتنحى استشعاًرا للحرج في حالة 

تقديم طلب إعادة نظر له صلة بذلك إلى المكتب من أجل الحصول على تقييم أساسي. 

بعًدا جديًدا ويطيل من نطاق دوري.  فإنه يضيف  النظر  تقييمات أساسية لطلبات إعادة  فيتمثل في توفير  أما واجبي اإلضافي 
النزاعات بشكل غير رسمي بموجب  إلى حد اهتمامي باألمر، فال يقلل من دوري الرئيسي كأمين للمظالم أن أقوم بحل 

المادة 5. لذا أرجو منكم المجيء واالطالع على جميع تلك األمور، لكن إن كان من الممكن أن تؤدي تلك األمور إلى طلب 
العلم أن إشراكي في األمر على المستوى غير الرسمي ربما يجبرني على االبتعاد عن تقديم أي تقييم  إلعادة النظر، برجاء 

.4 المادة  المنصوص عليها في  الرسمي  الطلب بموجب واجباتي  لذلك  أساسي 



المضي قدًما

المهنية  المظالم هو توفير مستوى عاٍل من  أمين  لمكتب  الهدف األساسي  المقبل، سيكون  العام  في 
للمجتمع.   والخدمة 

آمنة ومهنية  بيئة  الحفاظ على  ICANN والمجتمع على  إدارة  ICANN ومجلس  المظالم ومنظمة  أمين  حيث يركز مكتب 
الناجحة  المبادرة   2019 المالي  العام  الثقافية. وقد شهد  للتنوع واالختالفات  الكامل  المضايقات، مع االحترام  وخالية من 

الطابع  تم اآلن إضفاء  المظالم، ويسعدني أن أعلن عن منصبها حيث  باربرا كيروين مساعدة مؤقتة ألمين  المتمثلة في جعل 
المظالم وستحضر  أمين  المظالم. وسوف تكون اآلن متاحة بصفتها عضًوا رسمًيا من فريق  أمين  باسم مساعد  الرسمي عليه 

الخدمة.  تقديم  في  المظالم  أمين  لمساعدة  العامة   ICANN اجتماعات  جميع 

اإلقليمية  المكاتب  إلى  السفر  المظالم. سأواصل جدولة  أمين  لمكتب  بالنسبة  األولى  األولويات  المالية من  المسؤولية  وسوف تظل 
ICANN64 في كوبي  ICANN اإلقليمي في سنغافورة بعد  ICANN. كنت آمل أن أزور مكتب  بالتزامن مع اجتماعات 

الهادئ في  اإلقليمي آلسيا والمحيط   IOA المظالم  الدولية ألمناء  الرابطة  اجتماع  لدعوتي متحدًثا في  باليابان، ولكن نظًرا 
ينعقد  الفلبين. سوف  إلى  لتتزامن مع رحلتي  فقد أجلُت زيارة سنغافورة  بالفلبين،  2019 في مانيال  تشرين األول )أكتوبر( 

اإلقليمية. وعلى النقيض،   ICANN أحد مكاتب  بالقرب من  يكون  لن  بالمكسيك، وبالتالي  ICANN67 في كانكون  اجتماع 
ICANN68 في كوااللمبور، وقد يكون مناسبة أخرى لزيارة مكتب سنغافورة—أو ربما مركز  من المقرر عقد اجتماع 

إلى مكتب إسطنبول،  بزيارة  إقرانه  يمكن  بولندا، وبالتالي  اإلنترنت في  المقرر عقد منتدى حوكمة  بكين. من  مشاركة 
لزيارة  المالية  الكفاءة  قد يوفر طريقة تراعي  بفرنسا، مما  باريس  GDD في  العالمية  النطاقات  ومن المقرر عقد مؤتمر قسم 

أو جنيف. بروكسل  مكاتب 

ICANN لدعمهم لمكتب أمين  ICANN ومنظمة  ICANN ومجلس إدارة  في الختام، أود مرة أخرى أن أشكر مجتمع 
أن أرى  المضايقات، يسعدني  والوقاية من  التدخل  بشأن  التنوع ومعالجة تخوف شديد  بشأن  الجميع  لقلق  المظالم. واستجابًة 

آمنة ومتنوعة  بيئة   ICANN أن نجعل من  مًعا  يمكننا جميًعا  قائم ومعتمد.  المقبل كفريق  العام  إلى  يتقدم  المظالم  أمين  مكتب 
أكمل وجه.  بالمشاركة على  االستمتاع  للجميع  يمكن  المضايقات حيث  من  وخالية 
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