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Objetivos da sessão
Com a adoção das recomendações da linha de trabalho 2 - Responsabilidade pela Diretoria da
ICANN em novembro de 2019, a organização da ICANN e os grupos da comunidade agora têm a
obrigação de realizar a implementação dessas recomendações.
Durante esta sessão, os membros do GAC analisarão o progresso do trabalho de planejamento da
implementação desde o ICANN68 (incluindo o desenvolvimento da ferramenta de
acompanhamento de implementação operacional do GAC) e explorarão possíveis próximas etapas
de implementação. O GAC também conversará sobre iniciativas para a implementação do Valor
essencial de direitos humanos da ICANN.

3
3
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Histórico
Em março de 2014, a transição da administração da IANA foi iniciada, e a linha de trabalho 1 da
ICANN foi criada para desenvolver mecanismos de aprimoramento da responsabilidade da ICANN.
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.
Em outubro de 2016, foi adicionado um novo valor essencial de direitos humanos ao Estatuto da
ICANN. Para que esse valor essencial entrasse em vigor, uma estrutura de interpretação foi exigida
como parte da subsequente linha de trabalho 2.
A linha de trabalho 2 foi encarregada de abordar uma ampla variedade de questões de
responsabilidade para as quais um cronograma de desenvolvimento de soluções e a
implementação completa poderão demorar mais do que a transição da administração da IANA. O
trabalho da linha de trabalho 2 foi concluído em junho de 2018, com o Relatório Final da linha de
trabalho 2 do CCWG - Responsabilidade. As organizações fundadoras (inclusive o GAC) aprovaram o
relatório final da linha de trabalho 2 em novembro de 2018.
A estrutura de interpretação do valor essencial de direitos humanos foi desenvolvida pela linha de
trabalho 2 do CCWG - Responsabilidade. 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.
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 (aquelas identificadas com um “*” acima) parecem conter implicações para a
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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
parecem merecer 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 de implementação da linha de trabalho 2 foi
desenvolvido pela organização da ICANN para resolver atender esse requisito, e foi concluído em 5
de novembro de 2019, sem passar por um período de comentários públicos.
Aprovação das recomendações do relatório final da linha de trabalho 2 pela Diretoria e possível
apoio da organização da ICANN
No dia 7 de novembro de 2019, a Diretoria da ICANN analisou as recomendações do relatório final
da linha de trabalho 2 de 2018 e o relatório de avaliação da organização da ICANN de 2019 e deu
sua aprovação final ao pacote completo de recomendações do Relatório Final da linha de trabalho
2.
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 com coordenação da comunidade. Por último, a organização da ICANN
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
Em 8 de maio de 2020, antes do ICANN68, foi feita uma publicação no blog da ICANN ("Moving
Toward Implementation: Next Steps for Work Stream 2"), que 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
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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.
Em 2 de julho de 2020, a organização da ICANN anunciou em uma publicação no blog da ICANN
("Status da implementação das recomendações da avaliação de impactos dos direitos humanos na
organização da ICANN" ) que já havia implementado cerca de metade de todas as recomendações
durante o ano a partir da publicação da primeira avaliação de impactos dos direitos humanos.
Em 17 de agosto de 2020, a organização da ICANN anunciou em outra publicação no blog da ICANN
("Reforço da estrutura e aumento da colaboração") que tinha formado um novo departamento
chamado “Domínios e estratégias globais”. Agora, esse novo departamento inclui uma equipe de
“Suporte e responsabilidade de revisões”, que supervisionará a coordenação da governança
multifuncional em relação à implementação das recomendações do Grupo de Trabalho Entre
Comunidades para o aprimoramento da responsabilidade da ICANN e da Linha de trabalho 2.
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, a fim de identificar as recomendações aplicáveis ao GAC. Esse
documento foi criado para controlar a abrangência das recomendações que precisam ser
implementadas pelo GAC.
A implementação, os planos e as prioridades para abordar essas recomendações precisarão ser
discutidos e desenvolvidos pelos membros do GAC. No ICANN68, os membros do GAC conversaram
sobre possíveis opções para implementar essas recomendações de interesse do GAC. Os
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presidentes do Grupo de Trabalho de direitos humanos e direito internacional (HRILWG)
informaram os membros do GAC sobre o status do trabalho da organização da ICANN para a
implementação dessas recomendações, com foco na implementação do novo valor essencial de
direitos humanos da ICANN. Os presidentes do Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre
Direitos Humanos (CCWP-HR) também compartilharam informações com o GAC no ICANN68 em
relação às iniciativas de criar uma ferramenta de implementação para as Organizações de Apoio e
Comitês Consultivos da ICANN, com o objetivo de ajudar a organizar e acompanhar a
implementação das diferentes recomendações da linha de trabalho 2, incluindo aquelas
relacionadas especificamente aos direitos humanos.

Programação
Durante a sessão no ICANN69, os participantes do GAC continuarão as discussões sobre a
implementação da linha de trabalho 2 e analisarão o progresso em uma ferramenta de
planejamento da implementação, desenvolvida para permitir que o GAC avalie, priorize e
implemente as diferentes recomendações de forma eficaz. A ênfase será em como o GAC pode
implementar o novo valor essencial de recursos humanos. Os membros deverão fazer comentários
sobre a ferramenta e também sobre a estrutura mais eficaz para fazer o trabalho de
implementação avançar.
Programação preliminar (definida em 24 de setembro de 2020) ● Atualização sobre as medidas tomadas desde o ICANN68
○ Desenvolvimento da ferramenta de acompanhamento do GAC e próximas etapas
○ Comentários sobre a ferramenta
○ Orientação do GAC sobre opções de avaliação e implementação (por exemplo,
atribuições e voluntários)
● Estudo de caso de implementação - Valor essencial de direitos humanos - Trabalho de
implementação do HRIL WG

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-201911-07-en#2.c
● Recomendações específicas da linha de trabalho 2 (Responsabilidade) para comitês
consultivos e organizações de apoio do Relatório final da linha de trabalho 2 ICANN69 - Item 4 da agenda do GAC - Linha de trabalho 2 do GAC - Responsabilidade
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https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-groupgope-wg#wg-doc-head
● Ferramenta de acompanhamento da implementação da linha de trabalho 2 do GAC https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10
TcDF0/edit#gid=1015079592

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-workstream-2
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