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Objetivos da sessão 

A equipe de Suporte do GAC apresentará uma atualização ao GAC sobre várias iniciativas, inclusive: 

● Eleição dos vice-presidentes do GAC 
● Planejamento para o próximo Encontro Governamental de Alto Nível do GAC 
● Diretrizes da Comunidade Empoderada do GAC 
● Conselhos do GAC/Avaliação de resposta da Diretoria/Processo de rastreamento de 

conselhos 
● Manutenção de registros do GAC — incluindo informações de delegação do GAC; 

alinhamento de delegação/grupos de trabalho; e lista de presença em reuniões 

Histórico 

Em todos os encontros públicos da ICANN, quando há tempo, o GAC reserva um tempo de sessão 
para debater sobre assuntos operacionais do comitê. Este documento de resumo identifica uma 
série de iniciativas operacionais, acontecimentos e melhorias que provavelmente afetarão os 
participantes do GAC ou precisarão de contribuições dos membros do GAC em algum momento. 

Programação 

A programação para esta sessão de plenária será voltada para uma série de atividades 
operacionais, conforme disposto abaixo. 
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Eleições do GAC 

No ICANN66, a eleição para vice-presidente do GAC de 2019 será concluída. Os atuais vice-
presidentes foram eleitos para o mandato de março de 2019 (ICANN64) a março de 2020 
(ICANN67).  

A indicação dos vice-presidentes do GAC teve início logo após o Encontro ICANN65, em Marrakesh, 
e foi encerrada 45 dias antes do início do Encontro ICANN66 (18 de setembro). 

Sete candidatos foram indicados para cinco vagas disponíveis.  O período para a votação da eleição 
será de 11 de outubro a 3 de novembro, o segundo dia do ICANN66.  Os resultados da eleição serão 
anunciados durante a sessão de Assuntos Operacionais do GAC agendada para o turno da tarde 
(horário local de Montreal) do dia 4 de novembro. 
 
Próximo Encontro Governamental de Alto Nível do GAC 
 
Em decorrência de recomendações durante a segunda Revisão de Responsabilidade e 
Transparência (ATRT2), aproximadamente uma vez a cada dois anos, um dos membros do GAC 
organiza um HLGM (High Level Governmental Meeting, Encontro Governamental de Alto Nível) 
juntamente com um encontro público da ICANN, além da reunião regular do GAC. 

O Encontro Governamental de Alto Nível é uma oportunidade para: 

● Reafirmar o papel fundamental que os governos desempenham no fornecimento de 
conselhos à Diretoria da ICANN quanto às questões de políticas públicas no que diz respeito 
ao funcionamento seguro e estável do Sistema de Nomes de Domínio. 

● Permitir que todas as partes entendam melhor a função dos governos nos processos da 
ICANN, inclusive o GAC. 

● Conversar sobre questões e desafios atuais relacionados a políticas públicas em um nível 
muito alto. Essas conversas podem ser somente entre governos ou entre governos e o 
grupo de liderança da ICANN. 

● Estabelecer contato entre autoridades eleitas (ministros, membros de órgãos legislativos) e 
altas autoridades e a ICANN, permitindo que elas entendam melhor a organização e as 
questões de sua responsabilidade. Isso também pode melhorar o apoio e o fornecimento de 
recursos aos representantes do GAC em seus países. 

● Aproximação com administrações e governos que ainda não contam com representação no 
GAC e em outros fóruns da ICANN. 

O último HLGM foi realizado juntamente com o ICANN63 em Barcelona, Espanha. A liderança do 
GAC tem participado de discussões com a equipe da Organização ICANN para determinar algumas 
opções para o próximo HLGM.  Os membros do GAC serão consultados em Montreal sobre 
possíveis locais e o cronograma para o próximo encontro. 
 
Diretrizes da Comunidade Empoderada do GAC 
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Como um participante decisivo na Comunidade Empoderada, o GAC estabeleceu os procedimentos 
iniciais em 2017 para permitir executar sua autoridade (consulte — 
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-
community.  A prática real com a o novo Estatuto da Comunidade Empoderada, regras e diretrizes 
revelou que era necessário o GAC examinar esses procedimentos e fazer ajustes para melhorar a 
eficiência e a eficácia operacional. A equipe de Suporte do GAC apresentará uma atualização sobre 
esse trabalho em Montreal. 
 
Conselhos do GAC/Avaliação de resposta da Diretoria/Processo de rastreamento de conselhos 
 
A Diretoria aconselhou o GAC em setembro sobre uma abordagem revisada para informar sobre o 
rastreamento de conselhos do GAC pela Organização ICANN.  Essa mudança, comunicada em uma 
carta de Maarten Botterman, copresidente do BGIG e membro da Diretoria, para o presidente do 
GAC (consulte — https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-
advice-in-the-action-request-register-arr), não representou uma grande alteração no processo de 
geração de relatório, mas simplesmente uma mudança no cronograma de relatórios do 
rastreamento de conselhos.  Essa mudança no cronograma do processo renovou um interesse 
entre a liderança do GAC para o GAC considerar seu próprio processo específico para avaliar as 
respostas enviadas pela Diretoria da ICANN (o "Scorecard") para conselhos do GAC. A equipe de 
Suporte do GAC informará sobre o status de seu trabalho inicial para ajudar a elaborar uma 
proposta para um processo de avaliação que o GAC possa desenvolver nessa área. 
 
Manutenção de registros do GAC — informações de delegação; alinhamento de delegação/grupos 
de trabalho; e lista de presença em reuniões 

Com o recente aumento de interesse entre os membros do GAC de participar de grupos de 
trabalho, a equipe de Suporte do GAC confirmou com a liderança do GAC a necessidade de 
regularizar a manutenção de registros de participantes do GAC, particularmente, de rastrear a 
participação de membros delegados nos grupos de trabalho do GAC.  Esse processo foi iniciado com 
um inventário completo de todos os membros de grupos de trabalho do GAC e foi dado 
prosseguimento com a equipe de Suporte do GAC confirmando a lista de membros delegados de 
diversos membros do GAC e organizações observadoras. Esse trabalho continuará até ser 
concluído, conforme a disponibilidade de tempo e recursos.  

Há um ano e meio, todos os novos participantes que se juntaram ao GAC ou foram designados para 
trabalhar com o GAC preencheram um Formulário de Ação de Participante do GAC. Com uma taxa 
anual de rotação entre os participantes do GAC consistente de cerca de 25%, a equipe de Suporte 
do GAC priorizou o acompanhamento de todos os novos participantes do GAC que não enviarem 
esse formulário dentro do prazo estabelecido.  Como a identificação no site do GAC e o acesso à 
lista de e-mails e ao site do GAC dependem do envio desse formulário, a equipe de suporte está 
conseguindo estabelecer um contato mais frequente com os novos participantes e designar 
representantes formais do GAC para ajudar no processamento desses documentos. 

https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
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Uma medida importante de participação no GAC é a presença nas reuniões do GAC. Desde o 
ICANN64 em Kobe, a equipe de suporte tem utilizado um método de coleta eletrônica de presença 
(com um iPad), como um complemento para o processo de presença de "assinar um papel".  Esse 
método adicional melhorou a precisão e a eficiência da equipe durante o encontro e agilizou a 
preparação do Comunicado do GAC e das atas de reunião do GAC. Em Montreal, a liderança do GAC 
autorizou um método experimental de coleta de "escaneamento" juntamente com a Equipe de 
Encontros da ICANN. No momento, o plano é, durante o turno da manhã de quarta-feira, 6 de 
novembro, os participantes na sala de reunião do GAC terão a opção de confirmar presença 
escaneando o Código QR (consulte https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code) dos seus crachás do 
encontro quando entrarem na sala. 

Mais informações 
 
Eleições do GAC:  

● Princípios Operacionais do GAC nº 30 a 36. 
● Página da web da eleição para vice-presidente do GAC de 2019 — 

https://gac.icann.org/activity/gac-2019-vice-chairs-elections  

Próximo Encontro Governamental de Alto Nível do GAC 

● Diretrizes para Encontros Governamentais de Alto Nível — https://gac.icann.org/meeting-
services/guidelines-for-high-level-government-meetings 

Diretrizes da Comunidade Empoderada do GAC 

● Estatuto da ICANN Anexo D — Mecanismo da Comunidade Empoderada — 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD 

● Diretrizes do GAC — https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-
participation-in-the-empowered-community 

 
Conselhos do GAC/Avaliação de resposta da Diretoria/Processo de rastreamento de conselhos 

● Comunicado de mudança no cronograma dos relatórios de rastreamento de conselhos do 
GAC — https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-
advice-in-the-action-request-register-arr 

● Registro de solicitação de ação da ICANN para conselhos do GAC — 
https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-adv 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN66 — Montreal — novembro de 2019 

Título Assuntos Operacionais do GAC — Sessão 17 

Distribuição Membros do GAC e público (após o encontro) 

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/activity/gac-2019-vice-chairs-elections
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-advice
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Data de distribuição Versão 1:  14 de outubro de 2019 
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