
 

 6التوصیة رقم  - 06الملحق 

 

 1 2016فبرایر  19

إعادة التأكید على التزام ھیئة  6التوصیة رقم  - 06الملحق 
على  ICANNاإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

 احترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا

 خالصة. 1
بشكل مكثف من طرف مساءلة مجموعة عمل عبر المجتمع  ICANNتمت مناقشة موضوع وضع االلتزام بحقوق اإلنسان في لوائح  01

CCWG . 
بحقوق اإلنسان ستصبح موضع تساؤل عند  ICANNالمشورة القانونیة حول ما إذا كانت االلتزامات المحددة لـ  CCWGابتغت مساءلة  02

الخاصة  ICANN. وتم التوصل إلى أنھ لن یكون ھناك تأثیٌر كبیٌر على التزامات NTIAو ICANNبین  IANAإنھاء عقد وظائف 
في لوائح  یجب أن یدرج إلى أن االلتزام بحقوق اإلنسان CCWGبحقوق اإلنسان عند إنھاء العقد. ومع ذلك، فقد توصلت مساءلة 

ICANN  ُبغیة االمتثال لمعاییرNTIA .للحفاظ على انفتاح اإلنترنت 
الموجودة مسبقا،  ICANNمسودة حقوق اإلنسان المقترحة ھذه، ستعید التأكید، ضمن نطاقھا ومھمتھا المركزین، على التزامات  03

 باحترام حقوق اإلنسان. ICANNوستوضح التزام 
ودة القانون ، إلى منع توسع المھام أو "زحف المھام"، وبموجب مس2تھدف التعدیالت المضافة على مسودة الالئحة منذ المسودة  04

  .باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا، "ضمن قیمھا األساسیة" ICANNالمقترحة، تلتزم 
 باتخاذ إجراءات لتعزیز الالئحة. ICANN، وال أيَّ التزام لـ ICANNالمسودة المقترحة ال تفرض أيَّ واجب لإلنفاذ من طرف  05
مكن أن تتم على أساس ھذه الالئحة حتى یتم وضع إطار تفسیر لحقوق اإلنسان ی IRPیوضح مشروع القانون المقترح أن تحدیات  06

)FOI-HR باإلضافة إلى ذلك، فھي توضح أن (2) واعتمادھا كجزء من أنشطة سیر األعمال .FOI-HR سوف تتطلب نفس العملیة (
 ).2(كما ھو متفق لجمیع توصیات سیر العمل  1لتوصیات سیر العمل 

 ICANN، من أجل التفعیل التام اللتزام 2العدید من مجاالت العمل في مسار العمل  CCWGلقد حددت مساءلة باإلضافة إلى ذلك،  07
 بحقوق اإلنسان. 

 

 CCWGتوصیات مساءلة . 2
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 ، أھدافُھا:1إدراج الئحة في توصیات مسار العمل  •
 

 طلوب من قبل القانون المعمول بھ.باحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا كما ھو م ICANN"ضمن قیمھا األساسیة، تلتزم 
للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من  ICANNھذا القانون ال ینشئ أيَّ إلزام إضافي لـ

) من قبل FOI-HR( إطار عمل التفسیر لحقوق اإلنسان ضع) یتم و1. لن یدخل حكم ھذه الالئحة حیز التنفیذ حتى (ICANNقبل 
CCWG- اعتماد 2(بما في ذلك موافقة المنظمات المھنیة) و( 2المساءلة كتوصیة إجماع في سیر العمل (FOI-HR  من قبل

 ."1باستخدام نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھا للنظر في توصیات مسار العمل  ICANNمجلس 
 

o ة: ستتم مراجعة مسودة القانون المقترح ھذه بواسطة كل من محامي مالحظCCWG- المساءلة والقسم القانوني لدى
ICANN  ثم تقدیمھ إلىCCWG-.المساءلة العتماد قبل تقدیم إلى المجلس للموافقة علیھ 

 : 2إدراج ما یلي في أنشطة مسار العمل  •
o  وضعFOI-HR .للوائح حقوق اإلنسان 
o تبار أیا من االتفاقیات المحددة لحقوق اإلنسان أو غیرھا من المعاھدات التي یتعین على األخذ بعین االعICANN 

 استخدامھا لتفسیر الالئحة الداخلیة الخاصة بحقوق اإلنسان وتنفیذھا.
o  التي تحتاجھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  -إن وجدت  -األخذ بعین االعتبار السیاسات واألطرICANN 

 للتطویر أو التحسین للوفاء بالتزامھا تجاه حقوق اإلنسان
o  النظر في الكیفیة التي یجب أن ُتناقش وُتصاغ بھا أطر العمل الجدیدة ھذه، تمشیا مع عملیات وبروتوكوالتICANN 

 الحالیة، لضمان إشراك واسع ألصحاب المصلحة في العملیة.
o لداخلیة، إن ُوجد، على اعتبار األخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه الالئحة اICANN  للمشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة

 ).GACالحكومیة (
o  األخذ بعین االعتبار مدى تأثیر ھذه الالئحة على كیفیة تنفیذ عملیاتICANN.في حال وجوده ، 
o  األخذ بعین االعتبار كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه الالئحة مع سیاسات وإجراءاتICANN .الحالیة والمستقبلیة 

 

 توضیح تفصیلي للتوصیات. 3
تحلیالً من مستشارھا القانوني حول ما إذا كانت  CCWGوكجزء من المناقشة حول إدراج الئحة خاصة بحقوق اإلنسان، ابتغت مساءلة  08

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

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

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

ُبغیة االمتثال لمعاییر  ICANNفي لوائح  یجب أن یدرج إلى أن االلتزام بحقوق اإلنسان CCWGومع ذلك، فقد توصلت مساءلة  09
NTIA  .للحفاظ على انفتاح اإلنترنت. وتشمل ھذه المعاییر حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات 

ال ینبغي أن یؤدي إلى توسیع مھمة أو  ICANNأن إضافة التزام بحقوق اإلنسان إلى لوائح  CCWGوعالوة على ذلك، أكدت مساءلة  10
ن تلتزم باحترام حقوق اإلنسان في نطاق مھمتھا المحدود، فإن یجب أ ICANN. وفي حین أن ھناك اتفاقا عاما على أن ICANNنطاق 

 أي نوع من أنواع اإلنفاذ الخارجي أو النشاط التنظیمي، خارٌج كلیا عن النطاق. 

                                            
ھنا:  2015یولیو  29انظر مذكرة  1

NN%20%20Human%20Rights%20https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICA
Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2 ویمكن االطالع على جمیع الوثائق القانونیة األخرى على .

https://community.icann.org/x/OiQnAw . 

https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICANN%20%20Human%20Rights%20Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Memo_%20%20%20ICANN%20%20Human%20Rights%20Obligations.pdf?version=1&modificationDate=1438504619000&api=v2
https://community.icann.org/x/OiQnAw
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أي محاولة الستفراد أي حق معین من حقوق اإلنسان (مثل"حریة التعبیر" مثال) في المسودة المقترحة على  CCWGترفض مساءلة  11
 .عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةیمكن ذكر أو تنفیذ أو التشدید على حقوق اإلنسان بشكل انتقائي، فھي أساس أنھ ال 

المساءلة بعین االعتبار التعلیقات المتلقاة أثناء الفترة الثالثة من التعلیق العام، والتي كانت عموما في صالح إضافة لغة -CCWGتأخذ  12
 .ICANNاستثناءات قلیلة والتي تضمنت في مجلس حقوق اإلنسان مع وجود 

لمعالجة مخاوفھا على وجھ التحدید من خالل النقاش والحوار في ثالث مكالمات  ICANNالمساءلة مع مجلس إدارة -CCWGشاركت  13
اوف التي نشأت المساءلة المخ-CCWGوالمستشارین القانونیین لمجموعة  ICANNعامة. باإلضافة إلى ذلك، ناقش الفریق القانوني لـ

التي نشأت على أساس مزاعم حقوق اإلنسان  IRPبشأن إمكانیة وجود عدد كبیر من تحدیات  ICANNمن قبل القسم القانوني لدى 
 والمشاكل التي یمكن أن یؤدي إلیھا ذلك بدون وجود إطار عمل تفسیر لتنفیذ حكم الالئحة المقترح بشكل صحیح.

ویة بناء على اقتراح من قبل مستشارھا القانوني، والتي یعتقد أنھا عالجت ھذه المخاوف. المساءلة نص تس-CCWGوضعت مجموعة  14
العواقب غیر المقصودة أن ھذا النص التوافقي لم یعالج المخاوف لكنھ لم یقدم أي أمثلة محددة عن قلقھ بشأن  ICANNذكر مجلس 
 المزعومة.

ة، والذي یعبر عن موقف وسط، ویشتمل على التزام باحترام حقوق اإلنسان استجاب المجلس للتغییرات المقترحة لنص مسودة الالئح 15
 المساءلة.-CCWG، والذي قبلتھ ICANNضمن القیم األساسیة لـ

 ICANNالحالیة ضمن قیمھا األساسیة، وتوضح التزام  ICANNمسودة حقوق اإلنسان المقترحة ھذه، ستعید التأكید على التزامات  16
 باحترام حقوق اإلنسان.

، إلى منع توسع المھام أو "زحف المھام"، وبموجب مسودة القانون 2تھدف التعدیالت المضافة على مسودة الالئحة منذ المسودة  17
 باحترامھا لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا، "ضمن قیمھا األساسیة." ICANNالمقترحة، تلتزم 

 باتخاذ إجراءات لتعزیز الالئحة. ICANN، وال أيَّ التزام لـ ICANNالمسودة المقترحة ال تفرض أيَّ واجب لإلنفاذ من طرف  18
یمكن أن تتم على أساس ھذه الالئحة حتى یتم وضع إطار تفسیر لحقوق اإلنسان  IRPیوضح مشروع القانون المقترح أن تحدیات  19

)FOI-HR باإلضافة إلى ذلك، فھي توضح أن (2) واعتمادھا كجزء من أنشطة سیر األعمال .FOI-HR(  سوف تتطلب نفس العملیة
 ).2(كما ھو متفق لجمیع توصیات سیر العمل  1لتوصیات سیر العمل 

ل بشكل تام التزام 2العدید من مجاالت العمل في مسار العمل  CCWGوباإلضافة إلى ذلك، فقد حددت مساءلة  20 ، والتي من شأنھا أن ُتَفعِّ
ICANN فسیر بحقوق اإلنسان، بما في ذلك تطویر إطار عمل للتFOI-HR. 

 

 مسودة الئحة حقوق اإلنسان 21
 المساءلة مسودة الالئحة المقترحة التالیة للنظر فیھا:-CCWGوردا على التعلیقات العامة الواردة في مقترح المسودة الثالثة، یقدم  22

 
ھذا  لقانون المعمول بھ.طلوب من قبل اباحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا كما ھو م ICANN"ضمن قیمھا األساسیة، تلتزم  23

للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من قبل  ICANNالقانون ال ینشئ أيَّ إلزام إضافي لـ
ICANN) ( إطار عمل التفسیر لحقوق اإلنسان ) یتم وضع1. لن یدخل حكم ھذه الالئحة حیز التنفیذ حتىFOI-HR من قبل (
CCWG- اعتماد 2(بما في ذلك موافقة المنظمات المھنیة) و( 2المساءلة كتوصیة إجماع في سیر العمل (FOI-HR  من قبل مجلس
ICANN  1باستخدام نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھا للنظر في توصیات مسار العمل". 

 

 تفعیل االلتزام باحترام حقوق اإلنسان 24
. لن تدخل مسودة الالئحة 1أن یتم اعتماد الئحة كجزء من مسار العمل  CCWG، تتطلب مساءلة 2العمل  ولضمان تنفیذ أنشطة مسار 25

 .FOI-HRحتى یتم اعتماد  1المقترحة قید التنفیذ كجزء من سیر األعمال 
 ICANNام اللتزام ، من أجل التفعیل الت2العدید من مجاالت العمل التي أوصت بإدراجھا في مسار العمل  CCWGلقد حددت مساءلة  26

على موضوعات المساءلة والذي یمكن أن یمتد من أجلھ اإلطار الزمني الخاص بتطویر الحلول  2بحقوق اإلنسان. یركز مسار العمل 
 .IANAوالتنفیذ الكامل، امتدادا یتجاوز انتقال إشراف 
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27  

 
 

 ھي:  2األنشطة ذات الصلة بحقوق اإلنسان التي ینبغي تناولھا في مسار العمل  28

 للوائح. FOI-HRوضع  •

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

 ICANNالتي تحتاجھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  -إن وجدت  -ر السیاسات واألطر األخذ بعین االعتبا •
 للتطویر أو التحسین للوفاء بالتزامھا تجاه حقوق اإلنسان.

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

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

) من قبل HR-FOI(بمجرد وضع  ICANNاألخذ بعین االعتبار، كیف ستؤثر ھذه الالئحة، إن وجدت، على عملیات  •
CCWG- (بما في ذلك موافقة المنظمات المھنیة) واعتماد  2المساءلة كتوصیة إجماع في سیر العملHR-FOI  من قبل

 .1ا للنظر في توصیات مسار العمل نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھباستخدام  ICANNمجلس 

 الحالیة والمستقبلیة. ICANNلالئحة مع سیاسات وإجراءات األخذ بعین االعتبار كیف سیتفاعل تفسیر وتنفیذ ھذه ا •

 

 

 ' 1المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل 'التغییرات من . 4
أثناء الفترة الثالثة من التعلیق العام، والتي كانت عموما في صالح إضافة لغة  المساءلة بعین االعتبار التعلیقات المتلقاة-CCWGتأخذ  •

 .ICANNحقوق اإلنسان مع وجود استثناءات قلیلة والتي تضمنت في مجلس 
لمعالجة مخاوفھا على وجھ التحدید من خالل النقاش والحوار في ثالث  ICANNالمساءلة مع مجلس إدارة -CCWGشاركت  •

المساءلة المخاوف -CCWGوالمستشارین القانونیین لمجموعة  ICANNباإلضافة إلى ذلك، ناقش الفریق القانوني لـمكالمات عامة. 
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التي نشأت على أساس مزاعم  IRPبشأن إمكانیة وجود عدد كبیر من تحدیات  ICANNالتي نشأت من قبل القسم القانوني لدى 
 ك بدون وجود إطار عمل تفسیر لتنفیذ حكم الالئحة المقترح بشكل صحیح.حقوق اإلنسان والمشاكل التي یمكن أن یؤدي إلیھا ذل

ي یعتقد أنھا عالجت ھذه المساءلة نص تسویة بناء على اقتراح من قبل مستشارھا القانوني، والت-CCWGوضعت مجموعة  •
دة عن قلقھ بشأن العواقب غیر أن ھذا النص التوافقي لم یعالج المخاوف لكنھ لم یقدم أي أمثلة محد ICANNذكر مجلس  المخاوف.

 المقصودة المزعومة.
للتغییرات المقترحة لنص مسودة الالئحة، والذي یعبر عن موقف وسط، ویشتمل على التزام باحترام حقوق  ICANNاستجاب مجلس  •

 المساءلة.-CCWG، والذي قبلتھ ICANNاإلنسان ضمن القیم األساسیة لـ
 

 التوصیة اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه. 5
 ال یوجد •

 
 

 ؟CWGكیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف . 6
 ال یوجد •

 
 

 ؟NTIAكیف یعالج ھذا معاییر . 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 29

 ال یوجد •
 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  30
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 بلھا دور أساسي لتلبیة ھذا الطل 6التوصیة رقم   •
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