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 ICANN: إعادة تأكید التزام 6التوصیة # – 06الملحق 
 باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا

 

 . خالصة1
بشكل مكثف من طرف مساءلة مجموعة عمل عبر المجتمع  ICANNتمت مناقشة موضوع وضع االلتزام بحقوق اإلنسان في لوائح  •

CCWG . 

بحقوق اإلنسان ستصبح موضع تساؤل  ICANNالمشورة القانونیة حول ما إذا كانت االلتزامات المحددة لـ  CCWGابتغت مساءلة  •
 ICANNالتزامات  . وتم التوصل إلى أنھ لن یكون ھناك تأثیٌر كبیٌر علىNTIAو ICANNبین  IANAعند إنھاء عقد وظائف 

في  یجب أن یدرج إلى أن االلتزام بحقوق اإلنسان CCWGالخاصة بحقوق اإلنسان عند إنھاء العقد. ومع ذلك، فقد توصلت مساءلة 
 للحفاظ على انفتاح اإلنترنت. NTIAبُغیة االمتثال لمعاییر  ICANNلوائح 

الموجودة مسبقا،  ICANNومھمتھا المركزین، على التزامات  مسودة حقوق اإلنسان المقترحة ھذه، ستعید التأكید، ضمن نطاقھا •
 باحترام حقوق اإلنسان. ICANNوستوضح التزام 

، إلى منع توسع المھام أو "زحف المھام" وذلك بالنص على أن التزام 2تھدف التعدیالت المضافة على مسودة الالئحة منذ المسودة  •
ICANN ولًیا، یجري "داخل إطار مھمتھا وعملیاتھا". باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا د 

 باتخاذ إجراءات لتعزیز الالئحة. ICANN، وال أيَّ التزام لـ ICANNالمسودة المقترحة ال تفرض أيَّ واجب لإلنفاذ من طرف  •

ل بشكل تام ، والتي من شأنھا أن تُ 2العدید من مجاالت العمل في مسار العمل  CCWGوباإلضافة إلى ذلك، فقد حددت مساءلة  • َفعِّ
 بحقوق اإلنسان، بما في ذلك تطویر إطار عمل للتفسیر.  ICANNالتزام 

أن تضاف الئحة مؤقتة، تحدد المجاالت التي یجب  CCWG، تقترح مساءلة 2ولضمان تنفیذ األعمال الموكلة إلى مسار العمل  •
حتى یتم إصدار إطار عمل تفسیري خاص بالالئحة  ICANNمعالجتھا، إلى اللوائح الحالیة. ستبقى ھذه الالئحة المؤقتة مع لوائح 

 الفعلیة لحقوق اإلنسان.
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 ، أھدافُھا:1إدراج الئحة في توصیات مسار العمل  •

o "ستحترم في إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا ،ICANN .ال یُجبر ھذا االلتزام  حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیاICANN ،
بما یتجاوز ما قد یكون واجبا ، بأي شكل من األشكال، على حمایة أو إنفاذ حقوق اإلنسان ICANNوال أي كیان مرتبط بـ 

للرد أو النظر في أي  ICANNلـ  إضافي. وعلى وجھ الخصوص، فال ینشئ ھذا أيَّ إلزام بموجب القانون المعمول بھ
 ."ICANNان من قبل شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنس

 

o  المتعلقة بحقوق اإلنسان، تقترح مساءلة  2ولضمان تنفیذ أنشطة مسار العملCCWG  مسودة الئحة مؤقتة، یجب تبنیھا
 . وسوف تتضمن الالئحة المؤقتة ما یلي: 1كجزء من مسار العمل 

" من قبل مساءلة 2لعمل وفقا إلطار التفسیر الذي سیتم تطویره كجزء من "مسار ا xx"وسیتم تنفیذ الالئحة 
CCWG  أو مجموعة عمل عبر المجتمع أخرى معتمدة لمثل ھذا الغرض من جانب واحدة أو أكثر من

المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة. یجب وضع ھذه المجموعة بسرعة، وذلك لوضع إطار تفسیر مناسب 
. " (ستبقى ھذه xxعلى اعتماد الالئحة في أسرع وقت ممكن، ولن یتجاوز ذلك في أي حال، وقت مرور سنة 

 حتى یتم إصدار إطار عمل تفسیري خاص بالالئحة الفعلیة لحقوق اإلنسان.) ICANNالالئحة المؤقتة مع لوائح 
 

  2إدراج ما یلي في أنشطة مسار العمل  •

 بحقوق اإلنسان:  ICANN، من أجل التفعیل التام اللتزام 2العدید من مجاالت العمل في مسار العمل  CCWGلقد حددت مساءلة  1

 وضع إطار عمل للتفسیر خاص بالئحة حقوق اإلنسان •

استخدامھا  ICANNاألخذ بعین االعتبار أیا من االتفاقیات المحددة لحقوق اإلنسان أو غیرھا من المعاھدات التي یتعین على  •
 لتفسیر الالئحة الداخلیة وتنفیذھا

التي تحتاجھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة للتطویر أو  -إن وجدت  -االعتبار السیاسات واألطر األخذ بعین  •
 التحسین للوفاء بالتزامھا تجاه حقوق اإلنسان

 الحالیة، ICANNالنظر في الكیفیة التي یجب أن تُناقش وتُصاغ بھا أطر العمل الجدیدة ھذه، تمشیا مع عملیات وبروتوكوالت  •
 لضمان إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملیة

 للمشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة ICANNاألخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه الالئحة الداخلیة، إن ُوجد، على اعتبار  •

 ، في حال وجودهICANNاألخذ بعین االعتبار مدى تأثیر ھذه الالئحة على كیفیة تنفیذ عملیات  •

 الحالیة والمستقبلیة. ICANNبعین االعتبار كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه الالئحة مع سیاسات وإجراءات األخذ  •
 

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
 المشورة القانونیة حول ما إذا كانت االلتزامات المحددة CCWGوكجزء من المناقشة حول إدراج الئحة خاصة بحقوق اإلنسان، ابتغت مساءلة  2

  . والمعاییر األساسیة ھي كالتالي:NTIAو ICANNبین  IANAبحقوق اإلنسان ستصبح موضع تساؤل عند إنھاء عقد وظائف  ICANNلـ 

للدول القومیة فقط، التزامات مباشرة بحقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فمؤسسات القطاع الخاص مطالبة باالمتثال  •
 في ذلك القوانین المتعلقة بحقوق اإلنسان.لجمیع القوانین المعمول بھا، بما 

  1الخاصة بحقوق اإلنسان عند إنھاء العقد. ICANNولن یكون ھناك تأثیٌر كبیٌر على التزامات  •

                                              
 2015یولیو  29انظر مذكرة  1

ھنا:
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICANN%20%20Human%20Rights%20

Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2 ویمكن االطالع على جمیع الوثائق القانونیة األخرى على .
https://community.icann.org/x/OiQnAw 
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بُغیة االمتثال لمعاییر  ICANNفي لوائح  یجب أن یدرج إلى أن االلتزام بحقوق اإلنسان CCWGومع ذلك، فقد توصلت مساءلة  3
NTIA نفتاح اإلنترنت. وتشمل ھذه المعاییر حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات. للحفاظ على ا 

ال ینبغي أن یؤدي إلى توسیع مھمة أو  ICANNأن إضافة التزام بحقوق اإلنسان إلى لوائح  CCWGوعالوة على ذلك، أكدت مساءلة  4
ام حقوق اإلنسان في نطاق مھمتھا المحدود، فإن یجب أن تلتزم باحتر ICANN. وفي حین أن ھناك اتفاقا عاما على أن ICANNنطاق 

 أي نوع من أنواع اإلنفاذ الخارجي أو النشاط التنظیمي، خارٌج كلیا عن النطاق. 
أي محاولة الستفراد أي حق معین من حقوق اإلنسان (مثل"حریة التعبیر" مثال) في المسودة المقترحة على  CCWGترفض مساءلة  5

 .عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةنفیذ أو التشدید على حقوق اإلنسان بشكل انتقائي، فھي أساس أنھ ال یمكن ذكر أو ت
 
 

 مسودة الئحة حقوق اإلنسان 6
وخطر  ICANNاستجابة للتعلیقات العامة الواردة بشأن مقترح المشروع الثاني التي أعربت عن قلقھا إزاء التوسعة المحتملة لمھمة  7

الالئحة  ICANNالظھور لتحدید أولویات بعض حقوق اإلنسان عن حقوق أخرى، تقدم مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 الداخلیة للمشروع المقترح التالي للنظر فیھا:

 

ام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا. ال ُیجبر ھذا االلتز ICANN"في إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، ستحترم  8
ICANN وال أي كیان مرتبط بـ ،ICANN بأي شكل من األشكال، على حمایة أو إنفاذ حقوق اإلنسان بما یتجاوز ،

 ICANNما قد یكون واجبا بموجب القانون المعمول بھ. وعلى وجھ الخصوص، فال ینشئ ھذا أيَّ إلزام إضافي لـ 
 ."ICANNوق اإلنسان من قبل للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حق

 
 

 تفعیل االلتزام بحقوق اإلنسان 9
 ICANN، من أجل التفعیل التام اللتزام 2العدید من مجاالت العمل التي أوصت بإدراجھا في مسار العمل  CCWGلقد حددت مساءلة  10

طار الزمني الخاص بتطویر الحلول على موضوعات المساءلة والذي یمكن أن یمتد من أجلھ اإل 2بحقوق اإلنسان. یركز مسار العمل 
 .IANAوالتنفیذ الكامل، امتدادا یتجاوز انتقال إشراف 

 . 1أن یتم اعتماد الئحة كجزء من مسار العمل  CCWG، تتطلب مساءلة 2ولضمان تنفیذ أنشطة مسار العمل  11
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وفقاً إلطار عمل التفسیر، الذي سیتم وضعھ كجزء سوف تنص الالئحة الجدیدة على أن یتم تنفیذ مسودة الئحة حقوق اإلنسان المقترحة   12
لفترة زمنیة محدودة فقط، حتى یتم نشر إطار  1. كما سیتم استخدام الالئحة المقترح اعتمادھا كجزء من مسار العمل 2من مسار العمل 

 عمل التفسیر. 
في أقرب وقت ممكن حیث یمكن نشره  على أن المجموعة ستعمل على وضع إطار عمل للتفسیر یجب أن ینشأ ICANNتنص مساءلة  13

 في موعد ال یتجاوز مرور سنة على اعتماد الالئحة الداخلیة.
 ھي:  2األنشطة ذات الصلة بحقوق اإلنسان التي ینبغي تناولھا في مسار العمل  14

 وضع إطار عمل للتفسیر خاص بالالئحة الداخلیة •

استخدامھا لتفسیر  ICANNاألخذ بعین االعتبار أیا من االتفاقیات المحددة لحقوق اإلنسان أو غیرھا من المعاھدات التي یتعین على  •
 الالئحة الداخلیة وتنفیذھا

 جاه حقوق اإلنسانلتطویرھا أو تحسینھا، إن ُوِجدت، من أجل الوفاء بالتزامھا ت ICANNاألخذ بعین االعتبار السیاسات واألطر التي تحتاج  •

الحالیة،  ICANNالنظر في الكیفیة التي یجب أن تُناقش وتُصاغ بھا أطر العمل الجدیدة ھذه، تمشیا مع عملیات وبروتوكوالت  •
 لضمان إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملیة

 للمشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة  ICANNاألخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه الالئحة الداخلیة، إن ُوجد، على اعتبار  •

 ، في حال وجودهICANNاألخذ بعین االعتبار مدى تأثیر ھذه الالئحة على كیفیة تنفیذ عملیات  •

 الحالیة والمستقبلیة ICANNاألخذ بعین االعتبار كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه الالئحة مع سیاسات وإجراءات  15
مسودة الئحة مؤقتة، یجب تبنیھا كجزء من مسار  CCWGالمتعلقة بحقوق اإلنسان، تقترح مساءلة  2مسار العمل ولضمان تنفیذ أنشطة  16

 . وسوف تتضمن الالئحة المؤقتة ما یلي: 1العمل 
 

أو  CCWG" من قبل مساءلة 2وفقا إلطار التفسیر الذي سیتم تطویره كجزء من "مسار العمل  xx"وسیتم تنفیذ الالئحة 
عمل عبر المجتمع أخرى معتمدة لمثل ھذا الغرض من جانب واحدة أو أكثر من المنظمات الداعمة أو اللجان مجموعة 

االستشاریة. یجب وضع ھذه المجموعة بسرعة، وذلك لوضع إطار تفسیر مناسب في أسرع وقت ممكن، ولن یتجاوز ذلك 
 . "xxفي أي حال، وقت مرور سنة على اعتماد الالئحة 

 

 حتى یتم إصدار إطار عمل تفسیري خاص بالالئحة الفعلیة لحقوق اإلنسان. ICANNلالئحة المؤقتة مع لوائح ستبقى ھذه ا 17
تعترف بأن مجرد االلتزام باللوائح غیُر كاف. إن تطویر أطر عمل للتفسیر أمر ضروري لضمان  CCWGوفي النھایة، فإن مساءلة  18

 على عملیاتھا.وعدم وجود أثر سلبي  ICANNعدم توسع نطاق أو مھمة 
 

 ' 1. تغییرات من 'المسودة الثانیة المقترحة لتوصیات مسار العمل 4
 

طریقتین ممكنتین لإلشارة إلى حقوق اإلنسان واللتان یمكن أن تضافا إلى لوائح  CCWGفي مشروع االقتراح الثاني، اقترحت مساءلة  19
ICANN:وتم رفضھما ، 

 باحترام حقوق اإلنسان األساسیة لممارسة حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات. ICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، ستلتزم  •

 ملتزمة باحترام حقوق اإلنسان األساسیة المعترف بھا دولًیا. ICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، ستكون  •
 

 وفي المسودة الثالثة، تم تعویض الخیارین باللوائح التالیة: 20

، وال أي ICANNحقوق اإلنسان المعترف بھا دولیًا. ال یُجبر ھذا االلتزام  ICANN"في إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، ستحترم  •
، بأي شكل من األشكال، على حمایة أو إنفاذ حقوق اإلنسان بما یتجاوز ما قد یكون واجبا بموجب القانون ICANNكیان مرتبط ـب 

للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة  ICANNفال ینشئ ھذا أيَّ إلزام إضافي لـ  المعمول بھ. وعلى وجھ الخصوص،
 ."ICANNتسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من قبل 
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أو مجموعة  CCWG" من قبل مساءلة 2وفقا إلطار التفسیر الذي سیتم تطویره كجزء من "مسار العمل  xx"وسیتم تنفیذ الالئحة  •
عمل عبر المجتمع أخرى معتمدة لمثل ھذا الغرض من جانب واحدة أو أكثر من المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة. یجب 

وضع ھذه المجموعة بسرعة، وذلك لوضع إطار تفسیر مناسب في أسرع وقت ممكن، ولن یتجاوز ذلك في أي حال، وقت مرور 
 . "xxسنة على اعتماد الالئحة 

 حتى یتم إصدار إطار عمل تفسیري خاص بالالئحة الفعلیة لحقوق اإلنسان. ICANNتبقى ھذه الالئحة المؤقتة مع لوائح س •
 

تعترف بأن مجرد االلتزام باللوائح غیُر كاف. إن تطویر أطر عمل للتفسیر أمر ضروري لضمان  CCWGوفي النھایة، فإن مساءلة  21
 د أثر سلبي على عملیاتھا.وعدم وجو ICANNعدم توسع نطاق أو مھمة 

 
 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 ال یوجد 22

 
 

 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
 ال یوجد 23

 
 

 ؟NTIA. كیف یعالج ھذا معاییر 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 24

 ال یوجد •
 

 إلنترنتالخاص با DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  25

 ال یوجد  •

 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  26

 لعالمیین توقعاٌت تتعلق بحقوق اإلنسان. إن تنفیذ ھذه التوصیات سیعالج جزئیا ھذه التوقعات.IANAلعمالء وشركاء خدمات   •
 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 27

 ال یوجد •
 

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIA"لن تقبل  28

 ال یوجد •
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