مكتب أمين المظالم لدى ICANN

أمين المظالم هو مسئول مستقل وحيادي وغير منحاز لدى
.ICANN
يعمل أمين المظالم كمكتب للوسائل البديلة في حل النزاعات
( )ADRلصالح مجتمع  ICANNالذي قد يرغب برفع شكوى
ضد قرار أو إجراء أو إغفال صادر من قبل فريق العمل أو مجلس
اإلدارة .والهدف منه هو ضمان معاملة مجتمع  ICANNمعاملة
عادلة .ويتحلى أمين المظالم بالحيادية ويسعى لحل الشكاوى
المتعلقة بالمعاملة غير العادلة من خالل استخدام األساليب البديلة
في حل النزاعات  ADRكوسيط.

مكتب أمين المظالم لدى ICANN
إرساء مبدأ الحوار ،وتأكيد اإلنصاف.

البريد اإللكتروني:
ombudsman@icann.org
الموقع اإللكتروني:
icann.org/ombudsman
وسائل التواصل االجتماعي:
@ICANNOmbudsman
facebook.com/ICANNOmbudsman

نبذة عن ICANN
تتمثل مه ّمة  ICANNفي تأمين شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وموحدة.
لالتصال بشخص آخر على شبكة اإلنترنت ،ينبغي عليك القيام بكتابة عنوان
ما على جهاز حاسوبك أو جهاز آخر  -اسم أو رقم .ويجب أن يكون هذا
العنوان فريد من نوعه ليتسنى ألجهزة الحواسيب معرفة مكان وجود
المعرفات الفريدة وتدعمها عبر
اآلخرين .وتساعد  ICANNفي تنسيق تلك
ّ
العالم .وقد تأسست  ICANNفي عام  1998كمؤسسة غير ربحية وللمنفعة
العامة وهي عبارة عن مجتمع يضم مشاركين من جميع أنحاء العالم .للمزيد
من المعلومات الرجاء تصفح الرابط.www.icann.org :
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ما المهام التي يمكن ألمين المظالم القيام بها:
ألمين المظالم في  ICANNصالحيات النظر في موضوعات
الشكاوى التالية:
القرارات أو اإلجراءات أو اإلغفال من جانب عضو واحد أو
أكثر في فريق عمل .ICANN
قرارات وإجراءات وإغفال مجلس اإلدارة الذي قد ال يكون
متسقًا مع النظام األساسي واللوائح الداخلية.
المعاملة غير العادلة ألي عضو في مجتمع  ICANNمن قبل
فريق عمل  ICANNأو مجلس اإلدارة أو هيئات ICANN
التأسيسية.

ما المهام التي ال يمكن ألمين المظالم القيام بها:
النظر في المسائل اإلدارية الداخلية.
التحري عن المشكالت الشخصية.
النظر في المشكالت ذات الصلة بالعضوية في مجلس اإلدارة
الموزعين/الموردين.
التحري عن عالقات
ّ

صالحيات أمين المظالم:
ليست ألمين صالحية إجراء تغيير في أي سياسة أو وضعها جانبا ً
أو إتخاذ أي قرار إداري أو من مجلس اإلدارة أو أي القيام بأي
تصرف أو إغفال .وألمين المظالم صالحية التحقيق في مثل هذه
الحاالت ،واستخدام األساليب البديلة في حل النزاعات من أجل حلها.

فيما يلي القيم التي يلتزم بها هذا المكتب:
االستقاللية:
لكي يحقق مكتب أمين المظالم الحيادية المطلوبة ،فسوف يكون
مستقالً عن الهياكل االعتيادية لدى .ICANN
الحيادية:
في جميع الحاالت ،سوف يحصل مكتب أمين المظالم على معلومات
من المجتمع بدون أي فكرة محددة مسبقًا فيما يخص نتيجة عملية
األساليب البديلة في حل النزاعات ،وبدون محاباة أي طرف في
العملية.
السرية:
يجب على جميع األطراف المتقدمين بالمعلومات الى أمين المظالم،
سواء من داخل المجتمع أو من  ،ICANNالتأكد تمام التأكد بأن
المعلومات سوف تعامل بسرية ،باستثناء ما يكون ضروريًا للمساعدة
في حل الشكوى.
المهنية:
يلتزم أمين المظالم في أداء واجباته بالحفاظ على أعلى معايير
السلوك المهني وأن يكون مثاالً يحتذى به في تلك المعايير ،باإلضافة
إلى احترام كرامة اإلنسان.
احترام التنوع:
يقر مكتب أمين المظالم ويحترم حقيقة أن يكون األعضاء في مجتمع
 ICANNمن أجناس متعددة من جميع أصقاع الدنيا .ويعني هذا
التنوع أن على مكتب أمين المظالم احترام نظرة الثقافات المختلفة
للنزاعات والصراعات من زوايا مختلفة .وأن يلتزم دائ ًما بسعة
األفق للتعرف على االختالفات الثقافية عند االستجابة للنزاعات
والصراعات.
التمييز في األداء:
يسعى أمين المظالم جاهدًا ليكون قائدًا من خالل تأطير وتعزيز
اإلنصاف والمساواة والوضوح واالبتكار ومن خالل توفير المساعدة
لـ  ICANNوالمجتمع في تنمية الوعي بالدور الذي يؤديه .كما يسعى
جاهدًا ألن يُنظر إلى مكتب أمين المظالم في  ICANNباعتباره
نموذ ًجا للتميز في المجتمعات المناظرة ،مثل إتحاد أمناء المظالم
ورابطة أمناء المظالم في الواليات المتحدة والمنتدى الكندي ألمناء
المظالم .ويلتزم أمين المظالم بتطوير وإقامة عالقات من منتديات
أمناء المظالم في المناطق األخرى من العالم في المستقبل من أجل
إظهار السمة العالمية لدائرة .ICANN
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يتعهد من يشارك في عملية أصحاب المصلحة المتعددين في  ،ICANNبما في
ذلك مجلس اإلدارة وفريق العمل وجميع المشاركين في مجالس منظمات الدعم
واللجان االستشارية بما يلي:
التصرف وفقا ً للوائح الخاصة بـ  .ICANNعلى وجه الخصوص ،يتعهد
المشاركون بالعمل في إطار رسالة  ICANNوبروح من القيم الواردة في هذه
اللوائح.
االلتزام بسياسات  ICANNبخصوص التضارب فيالمصالح.
معاملة جميع أعضاء مجتمع  ICANNعلى قدم المساواة ،بغض النظر عن
الجنسية ،أو النوع ،أو أصل العرق أو العنصر ،أو الدين أو المعتقدات ،أواإلعاقة
أو التوجّه الشخصي؛ويجب على سائر أعضاء مجتمع  ICANNمعاملة بعضهم
البعض بكياسة متبادلة سواء كانت وج ًها لوجه أو عبر اإلنترنت.
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 ICANN
عدم 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 مخيفًا استنادًا إلى الخصائص مثل ،العرق أو
النوع أو التفرقة العرقية أو الدين أو العمر أو اللون أو المنشأ الوطني أو األسالف
أو اإلعاقة أو الحالة الطبية أو التوجّه الشخصي أو الهوية القائمة على النوع.
التصرف بطريقة معقولة وموضوعية ومستنيرة عند المشاركة في عمليةوضع
السياسات وصنع القرارات .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.
اإلصغاء إلى وجهات نظر جميع أصحاب المصلحة عند النظر في قضايا
السياسة .حيث تعتبر  ICANNبيئة فريدة من أصحاب المصلحة المتعددين.
وينبغي على جميع المشاركين في عمليات  ICANNإدراك أهمية جميع أصحاب
المصلحة والسعي من أجل فهم وجهات نظرهم.
العمل على بناء توافق في اآلراء مع أصحاب المصلحة اآلخرين من أجل
إيجاد حلول للقضايا التي تقع ضمن حدود مسئوليات  .ICANNويستند نموذج
 ICANNعلى منهج تصاعدي مستمد من اإلجماع في تطوير ووضع السياسات.
وعلى المشاركين في عملية  ICANNأن يتحملوا مسؤولية ضمان نجاح هذا
النموذج من خالل محاولة بناء توافق في اآلراء مع المشاركين اآلخرين.
تيسير العمل بشفافية وانفتاح عند المشاركة في عمليات وضع السياسات واتخاذ
القرارات.
دعم الحفاظ على آليات متينة من أجل تعقيبات وإسهامات الجمهور والمسا َءلة
والشفافية ألجل ضمان أن علميات وضع السياسات وعمليات صنع القرار تعكس
المصلحة العامة وأن تكونمسؤولة أمام جميع أصحاب المصلحة.
تماشي السلوك العام مع سياسات .ICANN
حماية أصول المنظمة وضمان استخدامها بكفاءة وفعالية.
التعامل بإنصاف وبحسن نية مع المشاركين اآلخرين في عملية .ICANN
تعزيز السلوك األخالقي والمسؤول .األخالق والنزاهة أمران أساسيان ،ولذا
تتوقع  ICANNمن كل أصحاب المصلحة التصرف بطريقة قائمة على
المسئولية والمبادئ.
ويمكن العثور على النص األصلي المعتمد (باللغة اإلنجليزية) على:
icann.org/resources/pages/expected-standards-201606-28-en

