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الغرض من هذا التقرير

:ICANN الغرض من هذا التقرير موضح في المادة 5 القسم 5.5 من لوائح

يتولى مكتب أمين المظالم مهمة نشر تحليل سنوي موّحد للشكاوى التي ترد إليه على مدار العام وحلولها، مع التعامل بشكل مناسب مع 
االلتزامات والمخاوف المتعلقة بالسرية. كما ينبغي أن يتضمن هذا التقرير السنوي وصًفا ألي اتجاهات أو عناصر مشتركة للشكاوى التي 
َتِرد إليه 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.

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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الخالصة التنفيذية

الخالصة التنفيذية
يسر مكتب أمين المظالم في ICANN أن يقدم تقريره السنوي 2019-2020.

كان العام المنصرم غير مسبوق لكل من مجتمع ICANN ومجلس إدارتها ومؤسستها ومكتب أمين المظالم )ُيشار إليه فيما يلي باسم “المكتب”( فيها. 
بدأت السنة المالية بلفتة إيجابية في االجتماع السنوي العام ICANN66 في مونتريال، وذلك بانضمام باربرا كيروين رسمًيا للمكتب وخدمة المجتمع 
كأمين مظالم مساعد. وعلى الرغم من أن وظيفتها تمثل أصاًل تشغيلًيا كاماًل، إال أن إضافة أمين مظالم مساعد كان في المقام األول استجابًة لتوصية 

مجتمع ICANN للمكتب لتمثيل التنوع بشكل كامل وتعزيز الخبرة في قضايا التحرش والنوع االجتماعي والمساواة والتنوع. وُتعد إضافة عاملين إلى 
.ICANN المكتب أمر متوقع ويجيزه القسم 5.1 من لوائح

 أ. تعمل ICANN على وجود مكتب أمين مظالم )ُيشار إليه فيما يلي باسم “مكتب أمين المظالم”(، على أن ُيديره أمين مظالم )ُيشار
    إليه فيما يلي باسم “أمين المظالم”( وأن يشمل دعم العاملين الذي يقرره مجلس اإلدارة مناسًبا وعملًيا.

هو مكتب أمين مظالم، ويدير هذا المكتب أمين مظالم، شاماًل دعم العاملين المناسب والعملي. )الدعم القانوني واالختصاصي للمكتب تجيزه لوائح 
ICANN، المادة 4، البند 4.2 ل. )أواًل(.(

ونظًرا ألن دور أمين المظالم المساعد يركز بشكل أساسي على دعم أمين المظالم وخدمة المجتمع في اجتماعات ICANN وجًها لوجه، فقد أدى وصول 
جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020 إلى تغيير كبير في تقديم خدمات المكتب. عززت مشاركة باربرا كيروين كأمين مظالم مساعد الخدمات 

المقدمة للمجتمع تعزيًزا كبيًرا خالل هذه الفترة االنتقالية. بدأ عملنا على هذه الجبهة للتو، وسيستمر، على الرغم من أنه تغير اآلن إلى طريقة افتراضية 
بشكل أساسي حتى يحين الوقت الذي يستأنف فيه العالم وICANN شكل التفاعل الذي عرفناه من قبل. 

وال سيما اآلن في بيئتنا االفتراضية الحالية، فقد عدلت تركيزي كأمين مظالم إلى المشاركة عبر اإلنترنت. وشاركت كمراقب في مجموعات العمل 
المجتمعية وفرق وضع السياسات، مع مشاركة عرضية بطريقة أكثر رسمية عادًة بناًء على طلب فرق القيادة )وذلك بموجب ميثاق المكتب بموجب المادة 

5 من لوائح ICANN(. يتيح لي التواجد المستمر والمتوفر عبر اإلنترنت أن أكون موجوًدا من أجل المجتمع، على الرغم من عدم وجود اجتماعات 
وجًها لوجه. كما أنه يوفر فرًصا متكررة لمراقبة وضع السياسات والقضايا التي غالًبا ما تكون أساس الخالف بين أعضاء المجتمع، وخاصًة في 

مجموعات العمل وداخل الفرق. يمكن أن تسمح لي المراقبة عبر اإلنترنت - وإن كان ذلك افتراضًيا - بتجربة التفاعالت المتعددة بشكل مباشر بين مجتمع 
ICANN وعاملي دعم مؤسسة ICANN. وعلى الرغم من ندرة الخالفات، فمن الخير أن يوجد فهم أفضل للبيئة والقضايا المعنية والسياق الذي تنشأ 

فيه الخالفات. عندما تستأنف االجتماعات الشخصية، ستكون مختلفة، مع وجود مخاوف جديدة.

ويواصل مكتب أمين المظالم دعم التعليم وتشجيعه وتوفيره فيما يتعلق بمعايير السلوك المتوقعة في ICANN وسياسة مناهضة التحرش المجتمعية. تم 
تكييف المكتب من اجتماع شخصي في االجتماع السنوي العام AGM(  ICANN66(، الذي ُعِقد في مونتريال في أكتوبر / تشرين األول 2019، إلى 
اجتماعات عامة افتراضية في مارس / آذار ويونيو / حزيران 2020 )كان من المقرر عقدها سابًقا في كانكون وكوااللمبور، على التوالي(. كان العمل 

ًنا مهًما في توظيف المكاتب االفتراضية بنجاح للمجتمع خالل ساعات اجتماعات المناطق الزمنية المحلية.  كفريق منسق ُمكوِّ

نحن نقف مًعا جنًبا إلى جنب مع مجتمع ICANN ومجلس إدارتها ومؤسستها أثناء هذه الجائحة للعمل بأي طريقة ممكنة لضمان استمرار العدالة 
واالحترام والمهنية في النمو والثبات في المستقبل المتوقع.

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.6.e:~:text=Section%205.1.%20OFFICE%20OF%20OMBUDSMAN,Ombudsman's%20proposed%20budget%20to%20the%20Board.
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.6.e:~:text=Section%205.1.%20OFFICE%20OF%20OMBUDSMAN,Ombudsman's%20proposed%20budget%20to%20the%20Board.
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.4.2.l:~:text=(i)%20The%20Ombudsman%20shall%20be%20entitled,the%20budget%20allocated%20to%20this%20task.
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.4.2.l:~:text=(i)%20The%20Ombudsman%20shall%20be%20entitled,the%20budget%20allocated%20to%20this%20task.
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.4.2.l:~:text=(i)%20The%20Ombudsman%20shall%20be%20entitled,the%20budget%20allocated%20to%20this%20task.
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تقرير عن األنشطة

تقرير حول األنشطة
وظائف أمين المظالم

المظالم: الرئيسية ألمين  الوظيفة  الخالفات وحلها هي  إدارة  إن 

إدارة القضايا    

- أخذ المعلومات األساسية للشكوى    
- التحري    

- الحل   

مراقبة الوضع   

  

التوعية   

تعزيز وإنفاذ معايير ICANN للسلوك المتوقع وسياسة     
مكافحة التحرش داخل المجتمع   

التنمية المهنية    
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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
إدارة القضايا

                   تلقى مكتب أمين المظالم 192 شكوى في الفترة من 1 يوليو / تموز 2019 إلى 30 يونيو / حزيران 2020؛ ويعكس هذا زيادة بنسبة 
%17 عن العام المالي 2019 و%45 عن 2018. من بين الشكاوى الواردة هذا العام، كان هناك 159 شكوى خارج نطاق 

اختصاص أمين المظالم، األمر الذي استلزم الرد ولكن بدون اتخاذ أي إجراء. ُيَرّد على جميع الشكاوى المقدمة إلى المكتب في غضون 
48 ساعة. 

كان هناك انخفاض طفيف في الشكاوى ول االختصاص من 35 )من يوليو / تموز 2018 إلى يونيو / حزيران 2019( إلى 33 )يوليو / تموز 2019 
إلى يونيو / حزيران 2020(. تستلزم الشكوى حول االختصاص التدخل أو التحقيق أو المشاركة النشطة ألمين المظالم. كانت هناك أربع قضايا مفتوحة 

فقط في ختام يونيو / حزيران 2019. واحدة تنطوي على حادثة تنمر وتحرش من عام 2017 وتظل مفتوحة حتى تختتم مجموعة العمل تفويضها. 
وتظل شكوى للتحرش الجنسي من أوائل عام 2019 مفتوحة بسبب عدم رغبة الشخص المعني بالمشاركة في التحقيق الذي أجراه مكتب أمين المظالم. 
تخضع القضية للعقوبات المؤقتة المستمرة المفروضة على الفرد، الذي ال يزال أمامه خيار المشاركة في التحقيق. وتظل شكوتان أخريان لحديث مسيء 

مفتوحين وقيد التحقيق.
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Visit at ICANN Meeting
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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

البريدية المراسالت 

الهاتف

 Twitter - وسائل التواصل االجتماعي 
 Facebookو

المدونة منشور 

أخرى

غير معروف

أخذ المعلومات األساسية للشكوى
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تقرير عن األنشطة

ُرفعت شكوى بموجب سياسة مناهضة التحرش المجتمعية للفترة التي شملها التقرير. وكانت هناك سبع شكاوى للحديث المسيء، بما يتفق مع أعداد 
العام الماضي. وأرى أن المبادرات المستمرة من قبل مكتب أمين المظالم ومنظمة ICANN ومجلس إدارة ICANN قد زادت من وعي المجتمع 
بمعايير السلوك المتوقعة في ICANN وسياسة مناهضة التحرش المجتمعية ويمكن أن ُينسب إليهم االنخفاض في الشكاوى حول السلوك الفردي.

ُتشكِّل قضايا المستهلك حول أسماء النطاقات )32( وقضايا أمين السجل أو السجل )25( مرة أخرى غالبية الشكاوى التي ال عالقة لها باالختصاص. 
أدى الرّد األكثر شمواًل واستنارة على الشكاوى التي ال عالقة لها باالختصاص إلى ردود فعل إيجابية للغاية من الُمشتكين. والرّد من مكتب أمين 
المظالم الذي ُطبِّق في البداية في عام 2018، ال يتضمن اآلن إحالة إلى وظيفة مؤسسة ICANN المناسبة فقط )عادًة االمتثال التعاقدي أو الدعم 
العالمي(، بل إنه يحتوي أيًضا على دعوة للمشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN، إذا كان ذلك مناسًبا، مع وجود روابط 

لمجموعات أصحاب المصلحة المختلفة أو المنظمات الداعمة أو اللجان االستشارية )SO/ACs(، وذلك حسب الشكوى. هناك أيًضا دعوة لالتصال 
بمكتب أمين المظالم لتقديم تغذية راجعة حول تجربتهم.

مثال على نص رّد البريد اإللكتروني:

هناك مجموعات دوائر عديدة التي تناقش بنشاط قضايا مثل قضيتك في مجتمع ICANN. وأدعوك للتواصل مع إحدى الدوائر التي قد تجدها مناسبة    
    لموقفك )تجارية أو غير تجارية( لالستعالم لدى األفراد األكثر اطالًعا حول )وصف الشكوى( أو عند وجود انتهاك. المشاركة في ICANN مجانية، 

   والجميع مدعوون للمشاركة في وضع السياسات أو مراجعتها. كما إن جميع أعضاء المجتمع مشجعون على إثارة قضايا االنتهاك.

  ُيرجى االطالع على هذه الروابط لدوائر ICANN. وإذا كانت لديك أسئلة أخرى، فال تتردد في التواصل معنا.
https://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies  

https://atlarge.icann.org  

  أرحب بجميع ردود الفعل. ُيرجى إبالغي إذا كان هذا مفيًدا لك، أو إذا كانت لديك أسئلة أخرى،

ombudsman@icann.org :باالتصال عبر      

فيما يلي بعض األمثلة على التعليقات الواردة من األشخاص الذين يتصلون بمكتب أمين المظالم. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع التعليقات كانت إيجابية.

طاب يومكم   

شكًرا لكم على الوقت الذي استغرقتموه في الرّد علّي، وتوفيركم لكل هذه المعلومات. جهودكم محل   
تقديري. سأحاول تولي األمر معهم.   

  أبلغني مضيفي أنه ليس هناك الكثير مما يمكن القيام به عندما يكون النطاق في حالة استرداد، وأنه ليس أمامي سوى االنتظار حتى ينتهي حًقا.
شكًرا مرة أخرى.  

عزيزي السيد/ واي،  
   كان رّد قسم االمتثال واستجابتكم غنية بالمعلومات. شكًرا جزياًل على وقتكم وجهدكم، سأشارك 

 معرفتي الجديدة مع زمالئي.
وتفضلوا بقبول وافر التحية،  

تقرير بشأن األنشطة

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


  بادئ ذي بدء، أشكركم جزيل الشكر على رّدكم السريع وعلى اللطف الذي تعاملتم به مع مخاوفي. 
هذا مفيد جًدا. شكًرا جزياًل!   

شكًرا على المعلومات، هيرب  

  شكًرا جزياًل على رّدكم. سأتحقق من هذه الروابط. شكًرا لكم على المعلومات، 
  إلى اللقاء 

رّدكم محل تقديري.   
  سأتبع التعليمات التي أرسلتموها إلّي. نظًرا ألنه حساب تجاري، يجب أن يكون قسم االمتثال قادًرا على مساعدتي في رفع الشكوى،

  فأنا بحاجة إلى فتح 

مرحًبا هيرب،  
شكًرا لكم على إرشادي إلى الطريق الصحيح! لقد كان األمر مفيًدا بالفعل :(  

أطيب التمنيات،  

شكًرا لرّدكم. يوم أب سعيد، سألقي نظرة من خالل الروابط وأعطيكم الحًقا تغذية راجعة حول كيفية سير األمور، شكًرا لكم   

تقرير بشأن األنشطة
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تقرير عن األنشطة
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القضائي غير 

القضائي سياسة مناهضة التحرش )5( االختصاص 
االمتثال التعاقدي )5( 
الحديث المسيء )7(

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

مشكلة الخصوصية )1(
النزاعات الداخلية لمنظمات الدعم/اللجان )7( 

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

التنمر )0(
مشكالت سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية )1(

التصرف من جانب واحد )0(
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تقرير عن األنشطة

عندما ُتوجه الشكاوى بشكل مشترك إلى كل من مكتب أمين المظالم ومسؤول الشكاوى في ICANN )وغالًبا ما تتضمن الدعم العالمي أو االمتثال 
التعاقدي(، يجري تقييم للشكوى بشكل مشترك لتحديد من سيتعامل مع المشكلة. 

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

 دعوة للمشاركة في عملية وضع السياسات المجتمعية، ال سيما إذا كانت الشكوى تتعلق بقضايا مثل نظام WHOIS أو الخصوصية أو 	 
         القضايا التعاقدية الخاصة بأمين السجل أو بالسجل أو السالمة العامة أو مجموعات عمل اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

.)GNSO( أو المنظمة الداعمة لألسماء العامة )ALAC(        

تقرير بشأن األنشطة

االحتيال )10(

مشكالت السجل/أمين السجل )21(

محتوى موقع الويب )11(

 )5( WHOIS/RDAP مشكالت
السطو اإللكتروني )0(

مشكالت المستهلكين حول أسماء النطاقات )49( 

البريد غير المرغوب )5(

أخرى )57(
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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
 مراقبة البيئة

اكتسبت مراقبة البيئة أهمية جديدة تماًما، حيث أدى تأثير الجائحة إلى القضاء على جميع فرص االجتماعات وجًها لوجه في المستقبل 
المتوقع. وأدى االنتقال من االجتماعات الشخصية إلى االجتماعات االفتراضية إلى زيادة الحاجة إلى وجود أكبر في بيئة اإلنترنت.

جهز مكتب أمين المظالم مكتًبا افتراضًيا لالجتماعين العامين األخيرين لمؤسسة ICANN في مارس / آذار ويونيو / حزيران من 
العام المالي 2020 خالل المناطق الزمنية المقررة لالجتماعات، كانكون وكوااللمبور، على التوالي. مّكنت منصة Zoom أميني 
المظالم من أن يكونا متاحين لالجتماعات العرضية أو المقررة مع أعضاء مجتمع ICANN. تضع المنصة الزوار العرضيين في غرفة االنتظار التي 

تضمن السرية ألولئك الذين قد يجتمعون مع أمين المظالم في نفس الوقت. ُنِشرت ساعات عمل غرفة Zoom والرابط يومًيا في الدردشة المجتمعية على 
صفحة جدول االجتماع وعلى وسائل التواصل االجتماعي. 

في الماضي، كان تواجد الفريق عبر اإلنترنت يركز بشكل أساسي على مجموعات العمل، أو مجموعات أصحاب المصلحة، أو الدوائر التي توجد بها 
مشكالت، وكان التدخل أو المراقبة مطلوًبا. وبدون عقد اجتماعات وجًها لوجه، ُبذل جهد إضافي للمشاركة والمراقبة ألكبر عدد قدر اإلمكان من مكالمات 

اجتماعات ومجموعات عمل عبر اإلنترنت. وعلى هذا النحو، كنت حاضًرا خالل أكبر عدد ممكن من األحداث العامة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 
)GNSO( واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين At-Large، ومجلس إدارة ICANN، وأي أحداث عامة أخرى في المجتمع. 

يتلقى المكتب أيًضا رسائل بريد إلكتروني من العديد من قوائم البريد اإللكتروني لمجتمع ICANN، التي تمكنني من مراقبة األحداث الجارية ونبرة أي 
قضايا خالفية تجري مناقشتها.

وأعتقد اعتقاًدا راسًخا أن تواجدي عبر اإلنترنت ال يمثل فقط تذكيًرا ألعضاء المجتمع بااللتزام بمعايير السلوك المتوقعة في ICANN وسياسة مناهضة 
التحرش المجتمعية، ولكنه يوفر لي أيًضا فرصة للبقاء على اطالع دائم بالقضايا الخالفية أو الخالف الجاري. كما يسمح لي بالبقاء مطلًعا على آخر 

.ICANN المستجدات )إن لم يكن مطلًعا في كل مكان( فيما يتعلق بعمليات وضع السياسات التي تدفع مجتمع

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 	
تنوًعا 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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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
التوعية

بدأت التوعية في السنة المالية 2020 بإشعار إيجابي، وذلك بزيارة مكتب ICANN الرئيس في لوس أنجلوس. ومع ذلك، فقد 
أعاقت الجائحة التوعية، مما استلزم عقد االجتماعات افتراضًيا في مارس / آذار ويونيو / حزيران 2020. كما أُلغي ما ُخطط من 
تدريب أمناء المظالم التوجيهي والتطوير المهني والمؤتمرات خالل النصف األول من عام 2020. ولم ينتج عن أي من األحداث 

الملغاة خسارة مالية لمكتب أمين المظالم.

ومن الجدير بالذكر أن القيود على االنتقال المتعلقة بالجائحة وتحويل اجتماعي ICANN العامين للعام المالي 2020 من وجًها لوجه إلى افتراًضا أدى 
إلى إلغاء زيارات أمناء المظالم إلى مكتب ICANN في لوس أنجلوس وسنغافورة، والتدريب التوجيهي ألمناء المظالم الالحق للعاملين في مؤسسة 

.ICANN

أنشطة التوعية للعام المالي 2020  
 زيارة مكتب ICANN في لوس أنجلوس في سبتمبر / أيلول 2019 مع أمين المظالم المساعد لتوجيهها وفرصتها لمقابلة العاملين في 	 

مؤسسة ICANN. لم يكن من الممكن إجراء توجيه العاملين أثناء الزيارة. 

حضور في منتدى حوكمة اإلنترنت IGF  لعام 2019 في برلين.	 

 أُلغيت جميع الدورات التدريبية والمؤتمرات المتعلقة بأمناء المظالم لربيع 2020 بسبب الجائحة والقيود المفروضة على السفر المؤسسي.	 

أواصل المشاركة بنشاط على مدار العام مع مجتمع ICANN والمجتمعات األخرى من خالل منشورات المدونات وFacebook وTwitter. كما أقوم 
بتشجيع أحداث ICANN ومعايير السلوك المتوقعة وسياسة مناهضة التحرش المجتمعية.

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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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
ICANN معايير السلوك المتوقعة في

اعتمد مجلس إدارة ICANN اإلصدار الحالي لمعايير السلوك المتوقعة في ICANN في يونيو / حزيران 2016. وعلى الرغم من 
اعتماد المعايير رسمًيا في عام 2016، إال أنها سارية بشكل غير رسمي ألكثر من 10 سنوات. يواصل فريق أمناء المظالم تعزيز 

معايير السلوك المتوقعة وسياسة مناهضة التحرش المجتمعية الجديدة وحق الجميع في بيئة آمنة وتتسم باالحترام وخالية من التحرش 
عند حضور اجتماع ICANN أو حدث تحت رعايتها. لن أقارن اإلحصائيات الخاصة بهذا التقرير السنوي فيما يتعلق بالتحرش أو 

السلوك غير الالئق حيث كان هناك اجتماع ICANN عام واحد فقط وجًها لوجه في السنة المالية 2020. وال يمكنني التكهن بتأثير عقد اجتماعات 
افتراضية في سلوك المشاركين مما يؤدي إلى تقليل التجارب السلبية بين األشخاص. إن مراجعتي السنوية لمعايير السلوك المتوقعة في ICANN ال 

تقودني إلى االعتقاد بأن هناك تعديالت ضرورية أو إضافات أو عمليات اقتطاع مطلوبة لمعايير السلوك المتوقعة.

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-15sep16-en.pdf
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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
سياسة ICANN لمناهضة التحرش

 ICANN أو مجتمعنا بشكل عام مع التحرش بأي شكل من األشكال. وعلى هذا النحو، يواصل مكتب أمين المظالم ومنظمة ICANN لن يتسامح مجتمع
ومجلس إدارة ICANN العمل جنًبا إلى جنب لتعزيز بيئة آمنة وخالية من التحرش. أُجري هذا الجهد المشترك بإسهام مستمر من المجتمع وبعزيمة 
شاملة لجعل ICANN بيئة آمنة وتتسم باالحترام، وبشكل مثالي ستكون خالية من التحرش. تتضمن إحدى المبادرات من هذا التعاون وحدة تدريب 

 لمناهضة التحرش مجتمعية، التي ستكون متاحة في العام المقبل.

و

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

في الغالب ال يدرك األشخاص 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 ولكنه غير مرحب به، فإن مجرد تحديد السلوك على أنه 
مسيء أو غير الئق يؤدي غالًبا إلى تغيير في السلوك واعتذار.

أصبحت باربرا كيروين اآلن ملحقة بشكل دائم بمكتب أمين المظالم وحضرت اجتماعها األول بصفتها مساعد أمين مظالم في اجتماع ICANN السنوي 
العام AGM في مونتلاير في أكتوبر / تشرين األول 2019. كان هذا هو االجتماع العام الرابع لها في ICANN، وهي اآلن معروفة ويعترف بها 

أعضاء المجتمع باعتبارها أحد األصول للمكتب ومورًدا للمجتمع فيما يتعلق بالتحرش والتنوع.

ICANN إجراءات اإلبالغ والشكاوى لمناهضة التحرش في مجتمع

الشكوى: مقدم 
أي فرد يتعرض 
لسلوك غير الئق 

أو يالحظه.

يقوم المدعي بإبالغ 
أمين المظالم )على 
ombudsman@
icann.org أو 

على تطبيق اجتماعات 
ICANN( ويتعاون في 

التحري عملية 

يتواصل المشتكي والمشكو في حقه لحل 
المشكلة بشكل غير رسمي

المشكلة حل 

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 
وتقييمها الشكوى  يحدد ما إذا كان 

السلوك غير 
الالئق قد حدث 

أم ال

يتواصل عبر البريد 
اإللكتروني مع كل 

المشتكي والمشكو  من 
في حقه.

هل يلزم 
اتخاذ إجراء 
تصحيحي؟

يتم اتخاذ اإلجراء 
المناسب

لم يتم اتخاذ أي 
إجراء آخر.

ُمدرجة  النتائج 
في تقرير 

المظالم  أمين 
المجلس. إلى 

    هل النتيجة ُمرضية؟
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تقرير عن األنشطة

تقرير بشأن األنشطة
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 السلوك غير الالئق. ولن ُيسمح بمثل هذا السلوك 

 .ICANN في مجتمع

 ملف سياسة مناهضة التحرش بصيغة PDF متوفر باللغة العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية: 
 https://www.icann.org/en/system/files/files/community-anti-harassment-policy-24mar17-en.pdf

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 
https://www.icann.org/en/system/files/files/community-anti-harassment-policy-24mar17-en.pdf 


تقرير بشأن األنشطة
التنمية المهنية

نواصل أنا وباربرا الحفاظ على عضويتنا في ثالث منظمات ألمناء المظالم: الرابطة الدولية ألمناء المظالم )IOA(؛ ومنتدى أمناء 
المظالم الكنديين )FCO(؛ والمعهد الدولي ألمناء المظالم )IOI(. ولألسف، أُلغيت جميع المؤتمرات وفرص التدريب للمنظمات 

الثالث المقرر عقدها في 2020 بسبب الجائحة، لكننا نأمل أال يستمر ذلك في السنة )السنوات( القادمة.

ل تدريب باربرا، وتحديًدا دورة األسس للرابطة الدولية ألمناء المظالم IOA، مؤقًتا إلى الربع الرابع من السنة المالية 21. كما أنني خططت لحضور  أُجِّ
تدريب مع الرابطة الدولية ألمناء المظالم IOA ومنتدى أمناء المظالم الكنديين FCO في الربع الرابع من السنة المالية 2020. ونظًرا إللغاء جميع 
تدريباتي المقررة أيًضا، سأستكشف فرًصا أخرى للتطوير المهني، وال سيما مع كلية الحقوق أوسغود هول، جامعة يورك في تورنتو بكندا، وبرنامج 

شهادة في القضايا المتقدمة في ممارسة أمناء المظالم.
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تقرير عن األنشطة
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طلبات إلعادة النظر

طلبات إلعادة النظر
في إصدار أكتوبر / تشرين األول 2016 من لوائح ICANN، توسع دور أمين المظالم في ICANN ليشمل مراجعة طلبات إعادة 

 )BAMC( النظر والمواقف التي ال يتنحى فيها أمين المظالم، ويقدم تقييًما موضوعًيا إلى لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة
لمراجعته والنظر فيه.

خالل هذه الفترة التي شملها التقرير، ُرفعت أربعة طلبات إلعادة النظر أمام مكتب أمين المظالم. ونتج عن ثالثة منها تقييمات موضوعية يجريها المكتب 
وأُبلغت إلى لجنة مجلس اإلدارة المعنية بآليات المساءلة )BAMC( للنظر فيها. يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بكل طلب على الروابط التالية:

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-2-namecheap-request-2019-07-22-en

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-3-electronic-frontier-request-2019-08-01-en

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-20-1-namecheap-request-2020-01-09-en

طلب إعادة النظر 1-20 الذي رفعته .Namecheap, Inc استلزم أحد التحليالت الموضوعية األطول من ِقبل أمين المظالم. ويتعلق الموضوع 
باالفتقار المزعوم للشفافية من قبل العاملين في مؤسسة ICANN ومجلس إدارة ICANN فيما يتعلق باتفاقية السجل المجددة لنطاق المستوى األعلى 
)TLD(  org.، واالدعاء المصاحب لفشل ICANN في مراعاة السياسات )كما ُزعم أنها( من عام 2002 فيما يتعلق بطلب تغيير الجهة المتحكمة. 
كان وضع org. منتشًرا في األخبار – مع وجود ثقل للعديد من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي ومدعي عام أمريكي واحد على األقل. في تقييمي 

الموضوعي، وجدت أن هناك الكثير من الشفافية وأن معايير 2002 لم تكن، في حد ذاتها، سياسات. واعُتبرت معايير عام 2002 جزًءا من قرار مجلس 
اإلدارة لمنح تغيير جهة التحكم المطلوب بموجب اتفاقية السجل القائمة مع سجل المصلحة العامة )PIR(، مشغل السجل org. وفي النهاية، لم يمنح 

مجلس اإلدارة سجل المصلحة العامة PIR طلب تغيير جهة التحكم.

وتنحى مكتب أمين المظالم عن طلب رابع إلعادة النظر.

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-4-merck-kgaa-request-2019-10-15-en 

مالحظة تذكير بشأن معياري للتنحي: بصفتي أمين مظالم، سأتنحى عندما أكون أنا أو أمين مظالم سابق قد اتخذت موقًفا سابًقا أو شاركت بطريقة ما ذات 
مغزى في إجراء أو تقاعس عن إجراء يسعى الطالب إلى إعادة النظر فيه.

يتمثل دور أمين المظالم في تقييم طلبات إعادة النظر بطريقة رسمية بموجب المادة 4 من اللوائح؛ ال يزال ميثاقي الرئيسي بصفتي أمين المظالم بموجب المادة 
5 دوًرا غير رسمي. وال يتوافق الدوران دائًما.

نظًرا ألنني ُمطالب بالتنحي عندما يكون مكتب أمين المظالم قد اتخذ بالفعل موقًفا، فهناك سؤال ذو مغزى حول كيفية موازنة الموقف عندما يأتي إلّي أحد 
أعضاء المجتمع لطلب المشورة بشأن أمر قد يؤدي إلى طلب إعادة النظر. وإذا ما اتخذت موقًفا ما في المسألة في ظل هذه الظروف، فسأتنحى استشعاًرا 

للحرج في حالة تقديم طلب إعادة نظر له صلة بذلك إلى المكتب من أجل الحصول على تقييم موضوعي.

ويضيف واجبي اإلضافي المتمثل في تقديم تقييمات موضوعية لطلبات إعادة النظر ُبعًدا جديًدا ويوسع دوري. وبقدر اهتمامي باألمر، فإن حل النزاعات 
بشكل غير رسمي ال يقلل من دوري الرئيسي بصفتي أمين المظالم بموجب المادة 5. من فضلك تعال لرؤيتي أو تواصل معي افتراضًيا بشأن هذه 

األمور. ولكن يرجى العلم أنه إذا كان من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى طلب إعادة نظر، فإن مشاركتي بشكل غير رسمي قد تفرض علّي التنحي عن تقديم 
تقييم موضوعي لهذا الطلب بموجب واجباتي الرسمية وفًقا للمادة 4.

https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-2-namecheap-request-2019-07-22-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-3-electronic-frontier-request-2019-08-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-3-electronic-frontier-request-2019-08-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-4-merck-kgaa-request-2019-10-15-en
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المضي قدًما

المضي قدًما
في السنة المالية 2021، الهدف األساسي لمكتب أمين المظالم هو تكييف تقديم خدماتنا لتزويد المجتمع بنفس معيار االحترافية والخدمة، 

على الرغم من هذه البيئة االفتراضية الحالية. 

شهدت السنة المالية 2020 االندماج الناجح لباربرا كيروين كمساعد أمين مظالم وحضورها في دورها الجديد في االجتماع السنوي العام AGM في 
مونتريال في عام 2019. وحظيت مشاركتها بتقدير كبير خالل االجتماعين العامين االفتراضيين الثاني والثالث للعام المالي 2020 حيث انتقل مكتب 
أمين المظالم إلى منصة افتراضية. كما قام المكتب بتعيين مكتب افتراضي لخدمة أعضاء مجتمع ICANN. وستستمر هذه المبادرة خالل اجتماعات 

ICANN العامة خالل عام 2021، أو حتى يحين الوقت الذي يمكننا فيه االجتماع بأمان وجًها لوجه )مع مسافة مناسبة( مرة أخرى.

فرضت الجائحة تعدياًل في تقديم الخدمة كلها من ِقبل مكتب أمين المظالم. ومع انتقال التوعية والتدريب وتقديم الخدمات إلى بيئة افتراضية، يجب على 
مكتب أمين المظالم التكيف لالستمرار كأصل قيم لألشخاص الذين يخدمهم. وآمل أنه بحلول نهاية الفترة التي سيشملها التقرير المقبل، ستعمل جميع 

عناصر مكتب أمين المظالم كما كان من قبل، وإن كان ذلك بطريقة افتراضية.

مع مضي مكتب أمين المظالم قدًما كفريق ثابت ومنسق وتكيفه مع البيئة االفتراضية، سنواصل التعاون بعدد ال يحصى من الطرق مع المجتمع ومجلس 
إدارة ICANN ومؤسسة ICANN. ومًعا يمكننا االستمرار في جعل ICANN بيئة آمنة ومتنوعة وخالية تماًما من التحرش حيث يمكن للجميع 

االستمتاع بالمشاركة إلى أقصى حد – افتراضًيا أو شخصًيا. 
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