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Objetivo da sessão 

A primeira parte da sessão terá uma discussão informal sobre as preocupações emergentes 
relacionadas ao possível impacto da transferência nos direitos humanos. O destaque da discussão 
será a carta do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos para a ICANN de 20 
de dezembro de 2019 — Solicitação de Informações sobre se foi feita a devida averiguação sobre 
direitos humanos, conforme exigido pelos Princípios Básicos da ONU sobre Negócios e Direitos 
Humanos. 

A segunda parte da sessão será dedicada a explorar o status da implementação da WS2 
(principalmente os Valores Essenciais de Direitos Humanos) e falar sobre as próximas etapas.  
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Histórico 

Formado em fevereiro de 2015, o HRIL WG (Working Group on Human Rights and International 
Law, Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Direito Internacional) do GAC é dedicado aos 
aspectos das políticas e procedimentos da ICANN relacionados aos direitos humanos e ao direito 
internacional relevantes. 
 
Os objetivos do HRIL WG do GAC são, entre outros: 

1. Considerar quaisquer etapas apropriadas que a ICANN possa tomar para ajudar a garantir 
que sua coordenação técnica do sistema de nomes de domínio (DNS) seja gerenciada de 
modo a respeitar os direitos humanos e o direito internacional relevante de acordo e em 
consistência com o contrato social da ICANN, especialmente o Artigo 4, entre outros 
instrumentos legais;  

2. Cooperar com os comitês consultivos, organizações de apoio e comunidades da ICANN, 
especialmente com o grupo de trabalho entre comunidades sobre a responsabilidade 
corporativa e social da ICANN de respeitar os direitos humanos, para incentivar e promover 
apoio e cooperação de múltiplas partes interessadas no avanço de políticas, recomendações 
e pareceres relacionados a direitos humanos; 

3. Participar de linhas de trabalho, políticas e estudos aplicáveis da ICANN para promover uma 
compreensão compartilhada dos direitos humanos e do direito internacional relevante. 

As copresidentes do Grupo de Trabalho são Suada Hadzovic (Bósnia Herzegovina) e Lina Rainiené 
(Lituânia). 

 

Programação 

1. Boas-vindas/Objetivos da sessão (2 minutos) 

2. Discussão sobre a venda anunciada de PIR (Public Interest Registry, Registro de Interesse Público) 
na perspectiva dos direitos humanos (15 minutos) 

● Introdução sobre o status atual (2 minutos) 
● Discussão relacionada à carta do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos para a ICANN (10 minutos) 
● Reações do público, microfone aberto (3 minutos) 

3. Discussão sobre a implementação dos Valores Essenciais de Direitos Humanos da ICANN 
(10 minutos)  

● Uma rápida visão geral do Relatório de Avaliação de Implementação da WS2 (2 minutos) 
● Discussão sobre a participação do GAC para realizar uma implementação eficiente 

(6 minutos) 
● Reações do público, microfone aberto (2 minutos) 

4. AOB (3 minutos) 

https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
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Acontecimentos relevantes 

A ICANN contratou um fornecedor terceirizado para conduzir uma HRIA (Human Rights Impact 
Assessment, Avaliação do Impacto dos Direitos Humanos) interna e independente nas operações 
organizacionais da ICANN. O Relatório de avaliação de impactos dos direitos humanos da 
organização da ICANN foi publicado em 15 de maio de 2019 e apresentado ao GAC no ICANN65.  

O CCWP-Direitos Humanos publicou um relatório chamado Elaboração de uma Avaliação de 
Impacto dos Direitos Humanos no Processo de Desenvolvimento de Políticas da ICANN. Esse 
relatório descreve um processo iterativo de pesquisa e projeto realizado entre novembro de 2017 e 
julho de 2019, voltado para os êxitos e as lições aprendidas que antecederam a tão esperada 
aprovação pela Diretoria das recomendações da Linha de Trabalho 2.  

No ICANN66, os membros do GAC e o CCWP-HR (Cross-Community Working Party for Human 
Rights, Equipe de Trabalho Entre Comunidades Sobre Direitos Humanos) realizaram uma sessão 
conjunta voltada para a Implementação dos Valores Essenciais de Direitos Humanos no Estatuto da 
ICANN, após o lançamento da Avaliação de impactos dos direitos humanos da Organização ICANN.  

 

Documentos de referência importantes 

CCWG-Responsabilidade — Relatório Final da Equipe de Trabalho 2 

Relatório de Avaliação de Impactos dos Direitos Humanos da Organização da ICANN 

Elaboração de uma Avaliação de Impacto dos Direitos Humanos no Processo de Desenvolvimento 
de Políticas da ICANN 

 

Mais informações 

Página do HRIL WG 

Termos de Referência 

Plano de trabalho  

Documento de opções do HRIL WG — Maio de 2019 

https://www.icann.org/news/blog/mapping-the-human-rights-impacts-of-icann-organization-s-daily-operations
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://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-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://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
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Administração do documento 

Encontro ICANN67 Cancún, 7 a 12 de março de 2020 

Título Reunião do Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Direito Internacional 
(HRIL WG) do GAC 

Distribuição Membros do GAC (antes do encontro) e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 14 de março de 2020 
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