
   
 

 

ي لوائح 
 الداخلية ICANNتنفيذ القيمة األساسية لحقوق اإلنسان ف 

 

الجلسة العامة لمجموعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي مع مجموعة العمل المجتمعية  -27.1الجلسة رقم 

CCWP 

 

 المحتويات

 

 2 نبذة خلفية

 2 جدول األعمال 

 2 التطورات ذات الصلة 

 3 الوثائق المرجعية الرئيسية

 3 المزيد من المعلومات 

 

  



 

ي لوائح  - 27.1البند رقم  GACجدول عمل  -ICANN66اجتماع 
 3من  2صفحة  الداخلية  ICANNتنفيذ القيمة األساسية لحقوق اإلنسان ف 

 نبذة خلفية

اير HRIL WGم تشكيل مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي )ت ي فبر
، 2015( ف 

المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي ذي الصلة. الرؤساء   ICANNوهي مجموعة تركز عىل نواحي سياسات وإجراءات 

 ممثل سويرسا( وسوادا هادزوفيتش )ممثل البوسنة والهرسك(. المشاركون لمجموعة العمل هم جورج كانسيو )

 

ام حقوق اإلنسان ) ICANNتعد مجموعة العمل المجتمعية حول مسؤولية  ( منتدى ألصحاب المصلحة  CCWP-HRالحبر

. يرتبط هذا األمر  DNSالمتعددين للبحث والمناقشة حول العالقة بي   حقوق اإلنسان وتنسيق نطاق  عىل سبيل المثال   -العالمي

كب   بشكل خاص عىل مسؤولية  - ال الحرص 
ام حقوق اإلنسان. الهدف    ICANNبالسياسات واإلجراءات والعمليات، مع البر ي احبر

ف 

احات إل مؤسسة   CCWP-HRمن األساسي  ، ومجلس إدارتها،  ICANNهو توفب  المعلومات، وتسهيل الحوار، وتقديم اقبر

ف بها دولًيا ومعايب     ICANNحول الطرق لتحسي   تنسيق سياسات  -  ICANNومجتمع 
وإجراءاتها مع حقوق اإلنسان المعبر

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسة. 

 

ي اجتماع  
ام حقوق اإلنسان  ICANNومجموعة العمل المجتمعية حول مسؤولية  GACعضاء ، وافق أICANN65ف  الحبر

(CCWP-HR ي اجتماع
كة ف  ي لوائح   ICANN66( عىل عقد جلسة مشبر

كب   عىل تنفيذ القيمة األساسية لحقوق اإلنسان ف 
مع البر

ICANN  من قبل مؤسسة  تقييم آثار حقوق اإلنسان  الداخلية، بعد إصدارICANN. 

 

 جدول األعمال 

حيب/أهداف الجلسة  .1  دقيقتان -التر

 دقائق  ICANN - 5 مقدمة: القيمة األساسية لحقوق اإلنسان لدى  .2

a.  كيف وصلنا إل هنا؟ 

 

تصميم تقييم ألثر حقوق اإلنسان  “  - وحقوق اإلنسان، العمل والتجارب حتر اآلن   GNSOعمليات تطوير سياسة  .3

 دقيقة 15 " عرض تقديم  ICANNلعملية تطوير سياسة 

a. أبرز النقاط؛ 

b. الدروس المستفادة؛ 

c. ي قدًما
 الطريق للمض 

 

 دقيقة ICANN  -  25آراء المجتمع حول تنفيذ القيمة األساسية لحقوق اإلنسان لدى   .4

 دقائق 10 -  الميكروفون: نقاش ميكروفون مفتوحتعليقات من   .5

 دقائق  3  - نصائح الجلسة .6

 التطورات ذات الصلة

كت  ي إلجراء تقييم مستقل داخىلي لحقوق اإلنسان )  ICANNاشبر التنظيمية. تم نرسر   ICANN( لعمليات HRIAمع موزع خارحر

ي  ICANNان لمنظمة تقرير تقييم تأثب  حقوق اإلنس 
ي اجتماع  GAC، وتم تقديمه إل 2019مايو  15ف 

 . ICANN65ف 

ت مجموعة العمل المجتمعية حول مسؤولية   ام حقوق اإلنسان ) ICANNنرسر تصميم تقييم “  -( تقريًرا يسم HR-CCWPالحبر

ة بي      "   ICANNألثر حقوق اإلنسان لعملية تطوير سياسة  ي الفبر
يحدد هذا التقرير عملية بحث وتصميم متكررة أجريت ف 

ي طال2019ويوليو   2017نوفمبر 
كب   عىل النجاحات والدروس المستفادة تحسبا لموافقة المجلس التر

انتظارها عىل   ، مع البر

 . 2توصيات مسار العمل 

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://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://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf


 

ي لوائح  - 27.1البند رقم  GACجدول عمل  -ICANN66اجتماع 
 3من  3صفحة  الداخلية  ICANNتنفيذ القيمة األساسية لحقوق اإلنسان ف 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 ICANNتقرير تقييم تأثب  حقوق اإلنسان لمنظمة 

 "     ICANNتصميم تقييم ألثر حقوق اإلنسان لعملية تطوير سياسة “

 

 المزيد من المعلومات

 صفحة مجموعة العمل المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

 االختصاصات

 خطة العمل

 2019مايو  - HRIL WGورقة خيارات  

 

 إدارة الوثائق

يال  ICANN66اجتماع  اجتماع ي مونبر
 ف 

ي لوائح  العنوان
 الداخلية  ICANNتنفيذ القيمة األساسية لحقوق اإلنسان ف 

 وعامة الجمهور )بعد االجتماع(   GACأعضاء  التوزي    ع

ين األول )أكتوبر(  2:  1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2019ترسر

 

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://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
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

