
   
 

 

 )HRIL WGاجتماع مجموعة عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة المختصة بحقوق اإلنسان و القانون الدولي (
 

 GACعملیات حوكمة ومساءلة  - 3المجموعة 
 HRIL WGالجلسة العامة لـ  - 3.1الجلسة 

 

 تیامحتولا

 Ĉ أھداف الجلسة

 Č الخلفیة

 Č جدول األعمال

 GAC Ċمقترح القیادة لعمل 

 Ċ أھم المستجدات

 3 ورقة الخیارات

 ICANN66 4جلسة محتملة عبر المجتمع في 

 ICANN (HRIA) 4تقییم أثر حقوق اإلنسان في منظمة 

 ICANN 4التنوع في 

 GAC 4إمكانیة الوصول إلى مواد 

 D الوثائق المرجعیة الرئیسیة

 D معلومات إضافیة

 D إدارة الوثائق

 

 

 

 أھداف الجلسة

في تنفیذ القیم األساسیة لحقوق اإلنسان وفق التوصیات التي تضمنھا التقریر  GACمناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بدور  ●
 ،WS2النھائي لمسار العمل 

بشأن الخیارات األربعة المحتملة قید البحث ومراجعة الخطوات  GACمراجعة ورقة الخیارات التي أعدھا أعضاء  ●
 الموالیة.

 حول موضوع حقوق اإلنسان. ICANN66محتملة في االستمرار في التحضیر ومناقشة المشاركة المجتمعیة ال ●
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 الخلفیة

، 2015) في فبرایر HRIL WGتم تشكیل مجموعة عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي (
 صلة.المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي ذي ال ICANNوھي مجموعة تركز على نواحي سیاسات وإجراءات 

 
 مجموعة عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي، لكن التقتصر على ما یلي: أھدافتتضمن 

للمساعدة على ضمان إدارة التنسیق التقني لنظام اسم النطاق  ICANNفي الخطوات المناسبة التي یمكن أن تتخذھا  النظر .1
)DNS بطریقة تحترم القانون الدولي وحقوق اإلنسان ذات الصلة، باإلضافة إلى بعض األدوات القانونیة األخرى، مع (

 ؛4، وال سیما البند ICANNاالتساق مع بنود تأسیس 
وغیرھا من المجتمعات، وال سیما فریق  ICANNلتعاون مع اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة التابعة لمنظمة ا .2

المؤسسیة واالجتماعیة الحترام حقوق اإلنسان، وتشجیع وتیسیر دعم  ICANNالعمل عبر المجتمع بشأن مسؤولیة 
 وصیات والمشورة المتعلقة بحقوق اإلنسان؛أصحاب المصلحة المتعددین والتعاون على تعزیز السیاسات والت

الساریة والسیاسات والدراسات لدعم الفھم المشترك لحقوق اإلنسان والقانون  ICANNالمشاركة في مسارات عمل  .3
 الدولي ذي الصلة.

 والھرسك).الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل ھم جورج كانسیو (ممثل سویسرا) وسوادا ھادزوفیتش (ممثل البوسنة 

 

 جدول األعمال

استنادا إلى إطار العمل التفسیري لحقوق اإلنسان في المسار  ICANNتنفیذ مناقشة القیم األساسیة لحقوق اإلنسان في  .1
 دقیقة 15)؛ FOIالفرعي لمجموعة العمل المجتمعیة (

}B عرض الرئیس المشارك لورقة خیارات تنفیذ القیم األساسیة لحقوق اإلنسان 
†B ح عقد جلسة عبر المجتمع خالل اجتماع مناقشة مقترICANN66  أو جلسة تتعلق بالمصالح الھامة 

 لحقوق اإلنسان

 دقیقة 15 - تقییم آثار حقوق اإلنسانحول  ICANNملخص منظمة  .2

 دقائق 10 - التنوع .3
}B التنوع الجنسي 

†B إمكانیة الوصول إلى الشبكة 

 دقائق 5 - قضایا أخرى .4

 
  

https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
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 GACمقترح القیادة لعمل 

مناقشة خیارات التنفیذ للقیم األساسیة لحقوق اإلنسان من قبل مجموعة العمل المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي  .1
 النھائي ومراجعة الخطوات التالیة؛ WS2بعد تقریر 

ر ما إذا كانت ستشارك في تنظیم جلسة عب HRIL WGتحدید مجموعة العمل المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي  .2
 في مونتلایر. ICANN66المجتمع أو جلسة موضوع عالي األھمیة حول موضوع حقوق اإلنسان یتم تنظیمھا في مؤتمر 

 

 

 أھم المستجدات
 

 ورقة الخیارات

 WS2تقریر بعد  ICANNفي تنفیذ القیم األساسیة لحقوق اإلنسان الخاصة بـ  GACدور  ICANN64في  WG HRILناقشت 
الخاصة بالخیارات األربعة المحتملة  GAC، ونتیجة لذلك ستعمل على إعداد ورقة خیارات من مدخالت أعضاء النھائي

 WG HRIL GACالتي تم تعمیمھا على  ورقة الخیارات WG HRILوالموضوعة قید النظر. أنھى الرئیسان المشاركان في 
كما ھو  HRIL WG. تم تلقي استجابة واحدة، تدعم االتجاه الحالي لـ 2019ماي  13لتلقي التعلیقات علیھا في  GACضاء وأع

 .الخیارات ورقةموضح في 
 

مجیباً) والمناقشات التي عقدت  ICANN64 )11استناداً إلى نتائج االستبیان قبل  GACتفضیل عضویة  ورقة الخیاراتأوضحت 
 3و  2الخیارات بناًء على ھذه النتائج، یبدو أن  .ICANN64قات المستلمة بعد والتعلی WG HRILخالل اجتماع  ICANN64في 
 GACیشیر إلى صعوبة تجمیع بیان  GACتعلیقات سلبیة من أحد أعضاء  1ھي األكثر دعما من قبل المجیبین. تلقى الخیار  4و 

 WG HRILلن یتم تقدیمھ بواسطة  1أن الخیار  ICANN64مع إضافة جزء عن حقوق اإلنسان. أصبح من الواضح خالل مناقشة 
 ، وقد حضر جلسة 4و  3و  2للخیارات ردا مع نتائج قریبة  11دون أیة اعتراضات، حیث أن نتائج االستطالع تعرض 

WG HRIL  أعضاءGAC  وأعضاءWG HRIL GACثلون معظم الحاضرین والمشاركین مقارنة مع المجیبین ، وكانوا یم 
 على االستبیان.

 
إلى أن خیارات التنفیذ حالیاً في مراحل استكشافیة وعریضة، لكن التشاور مع أعضاء  HRIL WGأشار الرئیسان المشاركان في 

GAC  كان مفیدا في تحدید االھتمامات و االعتراضات على أي من الخیارات األربعة التي قدمتھا مجموعة العمل. ومن المحتمل
بسبب االعتراضات المقدمة في نتائج االستبیان، ولن یتم في البدایة تجاھل أیة خیارات  1بناًء على المناقشات أال یتم اتباع الخیار 

 أخرى من قبل فریق العمل.
 

 ، 2019مارس  10في كوبي في  ICANN64استنادا إلى نتائج االستبیان الموضحة أعاله، والمناقشة المباشرة التي جرت في 
احتماال راجحا، مع عدم تجاھل  GACحالیا النھَج المناسب لتنفیذ القیم األساسیة لحقوق اإلنسان بحیث یكون إجماع  4یعد الخیار 
 .3و  2الخیارین 

 
 

 فیذ المقترحة:خیارات التن
 

البند القائم/سؤال حول صیاغة البیان؟ (مثال "ھل لمادة موضوع البالغ تأثیر على حقوق  (لن تتم متابعتھ): 1الخیار  .1
 )اإلنسان و/أو أھمیتھا؟"

األخرى حیث یتم اإلدالء بموقف (مثال: "ھل  GACالبند القائم/سؤال حول اتصاالت  (لن یتم تجاھلھ): 2الخیار   .2
 للموضوع/المسألة تأثیر على حقوق اإلنسان و/أو أھمیتھا؟

 2و  1المسؤول عن اإلبالغ عن المشكالت في الخیارین  - GAC HRمقرر  (لن یتم تجاھلھ): 3الخیار  .3
تطویر السیاسات (انظر األعمال المندرجة في تقییم تنفیذ حقوق اإلنسان أثناء عملیات  GACمشاركة  (للتنفیذ): 4الخیار   .4

 )CRS-HRفي عملیة التنفیذ عبر المجتمع لـ 

https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT%20WITH%20ANNEXES.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT%20WITH%20ANNEXES.pdf
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing


 

ICANN 65 Ǽ  $5§�}ĊBĈ  �*17} �1$℗ 31GAC Ǽ  °̂ �1 �}4  315 

 ICANN66جلسة محتملة عبر المجتمع في 

التواصل مع فریق العمل عبر المجتمع المعني بحقوق اإلنسان حول مشاركة محتملة  HRIL WGیواصل الرؤساء المشاركون في 
 إلعداد جلسة عبر المجتمع أو إجراء مناقشة موضوع ھام، في انتظار قرار مجلس في مونتلایر ICANN66عبر المجتمع خالل 

ICANN  لمساءلة  2بشأن توصیات مسار العملCCWG. 
 

 ICANN (HRIA)تقییم أثر حقوق اإلنسان في منظمة 

التنظیمیة. تم نشر  ICANN) لعملیات HRIAمع موزع خارجي إلجراء تقییم مستقل داخلي لحقوق اإلنسان ( ICANNاشتركت 
لھ وتعلیقھا  GACإلى مراجعة  WG HRIL، وتتطلع 2019مایو  15في  ICANNتقریر تقییم أثر حقوق اإلنسان في منظمة 

 .ICANN65في  ICANNعلیھ، وذلك بعد عرض تقدیمي حول ھذا الموضوع ُتقدمھ منظمة 
 

 ICANNالتنوع في 

 GACوأعضاء  WG HRIL، بعد تأكید أعضاء WG HRIL خطة عملوضوع التنوع في ، سیتم تضمین مICANN 64اعتباراً من 
یونیو  9في الفترة من  ICANNمع مجتمع  استطالع التنوع والمشاركة بین الجنسین ICANNعلى ذلك. أجرت منظمة  GACوقیادة 

وع مسح التنوع والمشاركة بین الجنسین الكتساب نظرة ثاقبة حول المفاھیم الحالیة للتن ICANN. أجرت منظمة 2017یولیو  8إلى 
، لتحدید العوائق المحتملة أمام المشاركة، وجمع البیانات للمساعدة في إثراء مناقشات المجتمع ICANNبین الجنسین داخل مجتمع 

 الجاریة حول التنوع.
 :ICANN 63؛%9، لم یصرح بھ: %27اإلناث:  ،%64: الذكور: ICANN 64ملف تعریف الحضور األخیر حسب الجنس 

 %14، لم یصرح بھ: %25، اإلناث: %61الذكور:  :ICANN 62؛%27، لم یصرح بھ: %20اإلناث:  ،%53 الذكور:
 

 GACإمكانیة الوصول إلى مواد 

 ، تلتزم بمعاییر إمكانیة الوصول.GAC، وخاصة بیان GACالتأكد من أن جمیع مواد  HRIL WGیقترح الرؤساء المشاركون لـ 
 .ICANN65وتعلیقاتھا، بعد عرض تقدیمي حول موضوع التنوع في  GACإلى مراجعة  HRIL WGتتطلع 

 
 

  

https://www.icann.org/news/blog/icann-73179c47-600b-49c5-81d7-ffec284d6b66
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://gac.icann.org/reports/20190117%20HRILWG%20work%20plan%20update%20-%20proposal%5b2%5d.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en
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 الوثائق المرجعیة الرئیسیة

 صفحة مجموعة العمل المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي

 االختصاصات

 خطة العمل

 2019مایو  - WG HRILورقة خیارات 

 

 معلومات إضافیة

 ICANNتقریر تقییم تأثیر حقوق اإلنسان لمنظمة 

 2ھائي لمسار العمل التقریر الن

WG HRIL - وثیقة المعلومات الموحدة 

WG HRIL  2019فبرایر  -استبیان 

 إستبیان التنوع والمشاركة بین الجنسین

 reports-https://meetings.icann.org/en/data "باألرقام" وتقاریر البیانات التقنیة ICANNاجتماع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

 في مراكش ICANN65 اجتماع

 ملخص اجتماع مجموعة العمل المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي العنوان

 وباقي المجتمع (بعد االجتماع) GACأعضاء  التعمیم

 2019یونیو  6: 1اإلصدار  تاریخ التعمیم

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law
https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
https://gac.icann.org/reports/20190117%20HRILWG%20work%20plan%20update%20-%20proposal%5b2%5d.pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20HRIL%20WG%20-%20Options%20Paper_%20Implementation%20Options%20for%20Human%20Rights%20Core%20Values.pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20HRIL%20WG%20-%20Options%20Paper_%20Implementation%20Options%20for%20Human%20Rights%20Core%20Values.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT%20WITH%20ANNEXES.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT%20WITH%20ANNEXES.pdf
https://gac.icann.org/reports/consolidated%20document%20-%20hril%20wg%20materials.pdf
https://gac.icann.org/working-group/hril%20wg%20questionnaire%20-%20feb.%202019%20-%20google%20forms.pdf
https://gac.icann.org/working-group/hril%20wg%20questionnaire%20-%20feb.%202019%20-%20google%20forms.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en
https://meetings.icann.org/en/data-reports
https://meetings.icann.org/en/data-reports
https://meetings.icann.org/en/data-reports
https://meetings.icann.org/en/data-reports

