Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões menos favorecidas
Bloco 3 ‐ Reuniões dos Grupos de Trabalho
Sessão 3.2 ‐ USR WG do GAC
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Objetivos da sessão
O Grupo de Trabalho se reunirá em uma plenária para discutir questões internas (plano de trabalho
para aprovação, revisão do auxílio viagem do GAC) e próximas etapas para iniciativas de
desenvolvimento de capacidades.

Histórico
O Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões menos favorecidas (USR WG) foi criado para se
concentrar em regiões mal atendidas pelo setor de DNS (Sistema de Nomes de Domínio),
economias menos desenvolvidas e países em desenvolvimento em pequenas ilhas. O foco
específico está nas economias desfavorecidas das regiões da África, do Caribe e do Pacífico (ACP).
O objetivo geral do Grupo de Trabalho é capacitar os membros do GAC para:
1) Desenvolver relações e criar uma rede significativa com outros membros do GAC, a
comunidade da ICANN e as comunidades técnicas, indústrias e sociedades civis da região;
2) Conhecer os processos da ICANN para participar dos processos de desenvolvimento de
políticas do GAC e da ICANN de forma mais efetiva e significativa, incluindo questões de
preocupação e interesse nacional;
3) Aumentar a compreensão, o crescimento e o desenvolvimento do setor de nomes de
domínio (DNS), especialmente em regiões mal atendidas; e
4) Divulgar e aumentar a exposição do GAC e da ICANN em âmbito nacional e regional como
organizações importantes que mantêm a segurança, a estabilidade e a interoperabilidade da
Internet.
O trabalho do USR WG foi realizado pelos copresidentes, Pua Hunter (Ilhas Cook) e Shelley‐Ann
Clarke‐Hinds (Trinidad e Tobago), com o apoio do Canadá (Luisa Paez e Rita Houkayem).

Pauta e resultados
A pauta da reunião do Grupo de Trabalho na segunda‐feira, 24 de junho, das 14h15 às 15h, é a
seguinte:
1. Aprovação do plano de trabalho do WG
O Grupo de Trabalho terá até o ICANN65 para finalizar o Plano de trabalho para aprovação
do GAC depois da reunião.
2. Notícias sobre o desenvolvimento de capacidades
A liderança e os membros do Grupo de Trabalho conversarão sobre próximas etapas da
iniciativa de desenvolvimento de capacidades.
a. Análise do workshop pré‐ICANN65 (domingo, 23 de junho)
b. Iniciativa conjunta de desenvolvimento de capacidades com o ALAC
c. Planejamento e próximas etapas para o desenvolvimento de capacidades no AF20
3. Notícias sobre análises e trabalho contínuo do WG
O Grupo de Trabalho conversará sobre suas opiniões/comentários em relação à análise e às
melhorias das regras para o auxílio viagem do GAC e se preparará para fazer a apresentação
para o GAC na quinta‐feira de manhã em Marrakesh.
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Acontecimentos relevantes
Regras para o auxílio viagem do GAC
De acordo com o Plano de Trabalho do USR WG (confira o objetivo estratégico 2, Item 10) e as
discussões entre os membros do GAC no recente encontro ICANN64 em Kobe (consulte a
transcrição da sessão do USR WG no ICANN64), o USR WG recebeu a solicitação de colaborar com a
equipe de apoio ao GAC para analisar e atualizar as regras para o auxílio viagem do GAC.
As regras para o auxílio viagem do GAC foram modificadas pela última vez em janeiro de 2017.
Devido a mudanças recentes nas diretrizes gerais para o auxílio viagem da ICANN, agora o GAC tem
a oportunidade de fazer uma revisão das próprias regras para garantir a consistência com as regras
e os procedimentos gerais da ICANN.
Além de garantir a consistência entre os dois conjuntos de regras, a liderança do GAC concordou
que um trabalho para atualizar as regras atuais proporcionaria mais clareza, previsibilidade e
responsabilidade aos processos gerais do GAC para a solicitação, o recebimento e a implementação
do auxílio viagem. Os membros do USR WG do GAC são os principais beneficiários do auxílio viagem
do GAC para encontros da ICANN, por isso, o USR WG foi considerado o mais indicado para
considerar e recomendar algumas dessas modificações.
As regras para o auxílio viagem do GAC que serão analisadas pelo USR WG podem ser encontradas
aqui:
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?u
sp=sharing.

Workshops de desenvolvimento de capacidades do Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões
menos favorecidas
O USR WG do GAC e o departamento de participação de governos da ICANN lideraram vários
workshops de desenvolvimento de capacidades durante 2017 e 2018. O relatório de avaliação final
do projeto piloto de desenvolvimento de capacidades foi publicado em maio de 2019.
O projeto foi iniciado em janeiro de 2017 para aumentar a diversidade e reduzir as barreiras para a
participação de governos na ICANN. O objetivo principal era aumentar a participação ativa dos
membros do GAC de regiões menos favorecidas (USR).
O design do projeto previa um período de 18 meses para a implementação das atividades
desejadas. A primeira fase do projeto, que terminou em junho de 2018, consistia em workshops
regionais realizados na África, Australásia e Ásia‐Pacífico, Oriente Médio, Caribe e América Latina.
A solicitação de orçamento adicional para o AF20 (ABR) enviada pelo Grupo de Trabalho em janeiro
de 2019 pode ser encontrada em: https://tinyurl.com/yyhwmh88. Durante a reunião com a
Diretoria da ICANN realizada em 3 de maio de 2019, a Diretoria adotou o plano operacional e
orçamento da ICANN para o AF20 (Resolução da Diretoria da ICANN 2019.05.03.24) e a atualização
do plano operacional de cinco anos da ICANN para o AF20 (Resolução da Diretoria da ICANN
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2019.05.03.25). Consulte https://www.icann.org/resources/board‐material/resolutions‐2019‐05‐
03‐en#2.c
Em 29 de maio de 2019, a Comunidade Empoderada não tinha rejeitado a ABR para o AF20. A partir
de agora, o GAC precisa garantir a sustentabilidade financeira desses workshops de
desenvolvimento de capacidades , pois isso garantirá a previsibilidade, o melhor uso dos recursos e
o planejamento mais eficiente para ter mais impacto.

Posições atuais
● Comentários do GAC (8 de fevereiro de 2019) sobre a versão preliminar do plano
operacional e orçamento da ICANN para o AF20 e sobre a atualização do plano operacional
de cinco anos (consulte Recursos para promover workshops de desenvolvimento de
capacidades bem‐sucedidos ‐ pp 2‐3)

Principais documentos de referência
● Plano operacional e orçamento para o AF20: https://www.icann.org/en/ec/fy20‐operating‐
plan‐and‐budget
● Seção do Estatuto sobre a composição e os poderes da comunidade empoderada (Seções
6.1 e 6.2): https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws‐en/#article6
● Seção do Estatuto sobre os orçamentos da ICANN (Seção 22.4 (a)):
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws‐en/#article22

Mais informações
Página do Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões menos favorecidas
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