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Objetivos da sessão 

Com a adoção das recomendações da linha de trabalho 2 - responsabilidade pela Diretoria da 
ICANN em novembro do ano passado, a organização da ICANN e os grupos da comunidade agora 
têm a obrigação de realizar a implementação dessas recomendações. De acordo com as resoluções 
da Diretoria, as recomendações da linha de trabalho 2 orientadas para a comunidade da ICANN 
devem ser implementadas pela comunidade, com o apoio necessário da organização da ICANN.  

Durante esta sessão, os membros do GAC analisarão as recomendações da linha de trabalho 2 que 
têm impacto direto sobre as operações do GAC e também aquelas que são de interesse específico 
para os membros do GAC. Como parte dessas discussões, o GAC também pode explorar o possível 
acompanhamento das iniciativas da linha de trabalho 2 (por exemplo, a implementação do valor 
essencial de direitos humanos na ICANN e o acompanhamento dos interesses jurisdicionais da 
comunidade). 
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Histórico 

Em março de 2014, a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações (NTIA) dos 
Estados Unidos anunciou sua intenção de transferir a administração das funções da Autoridade 
para Atribuição de Números na Internet (IANA) do governo dos Estados Unidos para a ICANN. 
Nesse momento, a orientação foi que qualquer plano de transição proposto tivesse amplo apoio da 
comunidade e seguisse estes princípios: 

● Apoiar e aprimorar o modelo multissetorial; 
● Manter a segurança, a estabilidade e a flexibilidade do DNS da Internet; 
● Atender às necessidades e expectativas dos clientes e parceiros globais dos serviços da 

IANA; 
● Manter a abertura da Internet; e 
● Não fazer com que a ICANN se torne uma organização intergovernamental ou administrada 

por governos. 

O Grupo de trabalho entre comunidades para o aprimoramento da responsabilidade da ICANN 
(CCWG-Acct) foi formado para desenvolver recomendações para permitir a transição da IANA 
seguindo os princípios da NTIA. 
  
A linha de trabalho 1 dessa iniciativa se concentrou nos mecanismos de aprimoramento da 
responsabilidade da ICANN que deveriam estar em prática ou encaminhados no cronograma da 
transição da administração da IANA.  A linha de trabalho 1 concluiu seu trabalho em fevereiro de 
2016, e o relatório desse grupo foi aprovado pelas organizações fundadoras da ICANN (incluindo o 
GAC) e adotado pela Diretoria em março de 2016. 
  
Com a alteração do Estatuto da ICANN em outubro de 2016, foi adicionado um valor essencial de 
direitos humanos. Para que esse valor essencial entrasse em vigor, a linha de trabalho 2 exigiu uma 
estrutura de interpretação. Subsequentemente, a linha de trabalho 2 do CCWG - Responsabilidade 
recomendou a adoção da estrutura de interpretação desenvolvida para o estatuto da ICANN em 
relação aos direitos humanos. Essa estrutura de interpretação foi anexada ao relatório final da linha 
de trabalho 2 como Anexo 3. A primeira parte do documento anexado era a estrutura de 
interpretação proposta para a cláusula do estatuto da ICANN sobre direitos humanos. A segunda 
parte do documento abordava as “considerações” indicadas no parágrafo 24 do anexo 12 do 
relatório final do CCWG-Responsabilidade. 
 
A linha de trabalho 2 dessa iniciativa se concentrou em questões de responsabilidade para as quais 
o desenvolvimento de soluções e a implementação completa poderá demorar mais do que a 
transição da administração da IANA. O trabalho da linha de trabalho 2 do CCWG - Responsabilidade 
foi concluído em junho de 2018, com seu relatório final (doravante Relatório Final da linha de 
trabalho 2) (consulte https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-
en.pdf). As organizações fundadoras (inclusive o GAC) aprovaram o relatório final da linha de 
trabalho 2 em novembro de 2018. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-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/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
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O Relatório Final da linha de trabalho 2 

 
O relatório final da linha de trabalho 2 incluiu uma lista abrangente de aproximadamente 100 
recomendações individuais, organizadas em oito áreas temáticas: 
  

1.     Diversidade do trabalho da comunidade em políticas* 
2.     Diretrizes para uma conduta de boa-fé na remoção de membros individuais da 
Diretoria* 
3.     Direitos humanos* 
4.     Jurisdição* 
5.     Aprimorar o departamento do ombudsman da ICANN 
6.     Aumentar a responsabilidade das SOs e dos ACs* 
7.     Responsabilidade da equipe 
8.     Transparência* 
  

Cada uma das oito (8) áreas temáticas continha várias recomendações de subtemas.  Seis dessas 
áreas temáticas (identificadas com um “*” acima) parecem conter implicações para a 
implementação operacional de mais trabalhos pelo GAC, incluindo diversidade, conduta de boa-fé 
na remoção de membros individuais da Diretoria, direitos humanos, jurisdição, e aumentar a 
responsabilidade das SOs e dos ACs. No total, quarenta e duas (42) recomendações individuais 
merecem a atenção e a consideração do GAC. 
  
Relatório de avaliação da organização da ICANN 

  
Antes da finalização das recomendações da linha de trabalho 2, a Diretoria orientou a organização 
da ICANN a preparar um relatório de avaliação da implementação, incluindo estimativas de 
recursos, em preparação para a consideração do relatório final da linha de trabalho 2 e suas 
recomendações. O relatório de avaliação da implementação da linha de trabalho 2 (doravante, o 
relatório de avaliação) foi desenvolvido pela ICANN para atender a essa necessidade. Ele foi 
concluído no dia 5 de novembro de 2019 (consulte - 
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/
WS2 Implementation Assessment Report_5Nov2019.pdf) e não passou por comentários públicos. 
 
Aprovação das recomendações do relatório final da linha de trabalho 2 pela Diretoria 

 
No dia 7 de novembro de 2019, a Diretoria da ICANN analisou as recomendações do relatório final 
da linha de trabalho 2 e o relatório de avaliação da organização da ICANN e deu sua aprovação 
final. 
 

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
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Com base no relatório de avaliação, a adoção do relatório final da linha de trabalho 2 e todas as 
suas recomendações consensuais pela Diretoria da ICANN fez com que a organização da ICANN 
fosse orientada a: 
  

● Começar a implementação da linha de trabalho 2 a partir da adoção das recomendações, 
seguindo as considerações do relatório de avaliação da implementação da linha de trabalho 
2; 

● Começar a implementação das recomendações que podem avançar sem esperar o ciclo de 
orçamento; 

● Oferecer suporte às partes da recomendações da linha de trabalho 2 realizadas pela 
comunidade na implementação; e 

● Comunicar regularmente o status da implementação à Diretoria  
 
Possível apoio da organização da ICANN ao GAC e a outras comunidades 

  
De acordo com o relatório de avaliação, a diretoria da ICANN definiu que a “priorização e 
preparação das recomendações da linha de trabalho 2 para a implementação serão conduzidas 
pelos processos de orçamento e planejamento”.  Isso significa que, para o planejamento da 
implementação da linha de trabalho 2 pela organização da ICANN, primeiro é possível identificar e 
avançar com as recomendações que não precisam de um ciclo de orçamento para ser 
implementadas. Em segundo lugar, a organização pode ter capacidade de oferecer apoio, conforme 
disponível, à comunidade da ICANN para as partes das recomendações da linha de trabalho 2 que 
devem ser implementadas pela comunidade. Isso pode ter impacto sobre as decisões de 
priorização de implementação do GAC. Por último, a organização pode identificar o futuro ciclo de 
orçamento e os cronogramas estimados para as recomendações individuais restantes que precisem 
ser implementadas. 
  
Relatórios da organização da ICANN sobre o avanço da implementação 

  
A organização da ICANN espera que os relatório de status de implementação da linha de trabalho 2 
abordem várias áreas, incluindo: 
  

● Foco no progresso da implementação pela organização 
● Inclusão do progresso da implementação pela comunidade, se disponível 
● Dados agregados por tema da linha de trabalho 2, por exemplo, diversidade e direitos 

humanos, e não por cada 
sub-recomendação 

● Progresso em diversidade (os dados serão exibidos em forma de um gráfico, quando 
possível, com as principais conquistas destacadas) 

● Frequência de publicação: 
○ Trimestral ou semestral 
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○ Seção incluída no relatório anual da ICANN 
● Coordenação: 

○ O MSSI coordenará a coleta de dados dos especialistas no assunto 
○ Preparar o relatório preliminar para análise do especialista no assunto antes da 

publicação 
 
Os membros do GAC levantaram o tema da implementação da linha de trabalho 2 durante a 
reunião do GAC com a Diretoria da ICANN no Fórum Virtual da Comunidade ICANN67. Naquele 
momento, o relatório de status sobre o progresso da implementação era esperado em alguns 
meses.  
 
Em 8 de maio de 2020, foi feita uma publicação no blog da ICANN ("Moving Toward 
Implementation: Next Steps for Work Stream 2"). Essa publicação afirmava o seguinte: (1) “a 
organização da ICANN começou a implementar várias recomendações”, (2) “uma parte significativa 
das recomendações restantes vale para a comunidade, como aquelas relacionadas à 
responsabilidade das organizações de apoio e comitês consultivos” e (3) “a organização da ICANN 
fornecerá relatórios sobre o status da implementação regularmente, com detalhes sobre 
conquistas, trabalho em andamento e planos para o futuro”, esperando que eles sejam publicados 
no terceiro trimestre do ano civil de 2020. 
 
Áreas de implementação do GAC 

  
O relatório de avaliação da implementação da linha de trabalho 2 está sendo usado pela 
organização para ajudar a desenvolver um plano para a implementação de aproximadamente 100 
recomendações da linha de trabalho 2. O relatório de avaliação reconheceu que a implementação 
da recomendação será “uma iniciativa organizacional significativa, que exigirá um plano de 
implementação detalhado e levará vários anos para ser concluída”. 

  
Curiosamente, o relatório de avaliação teve o cuidado de observar que “não aborda a viabilidade de 
implementação das recomendações pelas organizações de apoio e os comitês consultivos. Serve 
apenas para a consideração da comunidade”. (Consulte as páginas 4 e 5 do relatório de avaliação.) 
O relatório de avaliação também reconhece que “várias recomendações exigem trabalho da 
comunidade. Os planos de implementação das organizações de apoio e dos comitês consultivos 
precisarão considerar a priorização e o tempo, pois é necessário alocar recursos” (consulte a página 
5 do relatório de avaliação). 
  
A equipe de apoio do GAC analisou o relatório final da linha de trabalho 2 e identificou as quarenta 
e duas (42) recomendações individuais que afetam o GAC de alguma forma.  Cada recomendação 
individual sobre as oito (8) áreas temáticas do relatório final da linha de trabalho foi definida em 
um documento individual, que será usado para embasar as discussões e deliberações do GAC no 
encontro público ICANN67, em Cancun. O documento de inventário pode ser encontrado aqui -

https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
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https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-
Cancun).pdf. 
  
A finalidade desse trabalho de identificação pela equipe das recomendações aplicáveis ao GAC 
serve para fazer um inventário da abrangência das recomendações que precisam ser 
implementadas pelo GAC. Os planos de implementação e as prioridades para abordar essas 
recomendações precisarão ser discutidos e desenvolvidos pelos membros do GAC. 
 
Pauta 
  
Durante esta sessão, os participantes do GAC analisarão o inventário de recomendações de 
interesse do GAC ou que tenham impacto direto sobre o GAC, e discutirão como elas podem ser 
avaliadas, priorizadas e implementadas com eficácia. 
 

Principais documentos de referência 

● Relatório final da linha de trabalho 2 do CCWG (junho de 2018) - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf 

● Relatório de avaliação da implementação da linha de trabalho 2 do CCWG (novembro de 
2019) -  
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/1208
19621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf 

● Resoluções da Diretoria da ICANN aprovando as recomendações da linha de trabalho 2 (7 de 
novembro de 2019) - https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-
11-07-en#2.c 

● Recomendações específicas da linha de trabalho 2 (responsabilidade) para comitês 
consultivos e organizações de apoio – Relatório final da linha de trabalho 2 
(responsabilidade) - (podem ser encontradas em https://gac.icann.org/working-group/gac-
operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head 

Mais informações 
● Linha de trabalho 2 - Página principal do aprimoramento da responsabilidade da ICANN - 

https://community.icann.org/display/WEIA  
● Transcrição da sessão do GAC com a Diretoria no ICANN67 - 

https://static.ptbl.co/static/attachments/237804/1583992130.pdf?1583992130 
● Publicação de 8 de maio de 2020 no blog da ICANN - 

https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-
stream-2 

 

Administração do documento 

https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://community.icann.org/display/WEIA
https://static.ptbl.co/static/attachments/237804/1583992130.pdf?1583992130
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
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Encontro Fórum Virtual de Políticas ICANN68, de 22 a 25 de junho de 2020 

Título Discussão do GAC sobre as recomendações e os impactos da linha de trabalho 2 

Distribuição Membros do GAC (antes da reunião) e público (depois do encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 1º de junho de 2020 
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