
   

 

 

 

Discussão do HRILWG sobre a linha de trabalho 2 - 

Responsabilidade  

 

Sessão 3 - HRILWG sobre a linha de trabalho 2 - Responsabilidade  

Índice 

Objetivos da sessão 1 

Histórico 2 

O Relatório Final da linha de trabalho 2 2 

Relatório de avaliação da organização da ICANN 2 

Aprovação das recomendações do relatório final da linha de trabalho 2 pela Diretoria e 

possível apoio da organização da ICANN 3 

Relatórios da organização da ICANN sobre o avanço da implementação 3 

Áreas de implementação do GAC 4 

Programação 5 

Principais documentos de referência 5 

Mais informações 6 

 

 

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.  

No ICANN69, os membros do GAC examinaram o progresso do trabalho de planejamento de 

implementação e exploraram possíveis próximas etapas de implementação. Entre essas iniciativas, 

o Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Direito Internacional (HRILWG) concordou em liderar a 

implementação das recomendações 1 (diversidade) e 3 (valor essencial de Direitos Humanos).  

No ICANN70, o Grupo de Trabalho apresentará o trabalho realizado desde a última reunião sobre o 

trabalho preliminar de definição de diversidade sob o ponto de vista do GAC.  



 

Documento do GAC no ICANN70 - 3 - Sessão do HRILWG sobre a linha de trabalho 2 do GAC - Responsabilidade Página 2 

de 6 

 

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. 

 

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. 

  

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 

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 

  

https://www.icann.org/iana-transition-fact-sheet
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Charter
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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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 

  

A implementação exige o planejamento adequado para aproveitar os recursos e preservar a largura 

de banda da comunidade. Isso inclui garantir que as dependências sejam abordadas de forma 

eficiente. Em junho de 2020, Göran Marby, presidente e CEO da ICANN, anunciou a formação da 

“equipe de operações de implementação”, para abordar a necessidade fundamental no 

ecossistema da ICANN de acordar sistematicamente as diferentes recomendações e o trabalho de 

implementação relacionado. 

  

Essa nova função colabora com o recém-criado departamento de planejamento, formado para 

facilitar o processo de planejamento, aumentar a colaboração na etapa de planejamento dentro da 

organização e na comunidade, e ajudar a priorizar as atividades em médio e longo prazo.  

 A equipe de operações de implementação se concentrará em liderar o planejamento e a 

subsequente implementação das recomendações da linha de trabalho 2 aprovadas pela Diretoria.  

  

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/news/blog/organizational-changes-coming-to-icann-org
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Para definir melhor a abrangência do trabalho, esses recursos dedicados estão analisando as 

iniciativas em andamento no ecossistema da ICANN para abordar elementos das recomendações, 

além de determinar outras etapas de implementação necessárias.  A documentação desse trabalho 

está em andamento, e a equipe de operações de implementação garantirá que informações 

periódicas sobre o status e o progresso sejam comunicadas e publicadas para promover a 

visibilidade, a clareza e o alinhamento na comunidade da ICANN.  

 

Em relação às informações periódicas, a mais recente publicação no blog da ICANN (4 de março de 

2021) sobre os relatórios de implementação da linha de trabalho 2 sobre o progresso em relação às 

recomendações relacionadas à diversidade, o departamento do Ombudsman e de transparência.  

Além disso, o blog observa que como muitas das recomendações são para consideração da 

comunidade ou exigirão comentários da comunidade antes que a organização da ICANN possa 

começar a implementação, a equipe de projeto se comunicará com a comunidade para saber qual é 

a melhor forma de oferecer suporte. 

 

 

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. 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.  

https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf
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No ICANN69, o GAC explorou opções de implementação das recomendações da Linha de trabalho 2 

- Responsabilidade aplicáveis ao comitê. Os copresidentes do Grupo de Trabalho de Direitos 

Humanos e Direito Internacional (HRIL WG) e a equipe de apoio do GAC compartilharam 

informações sobre o progresso rumo à conclusão de uma ferramenta de inventário que permitirá 

que os membros do GAC confirmem e avaliem mais de 40 recomendações específicas, atribuam 

responsabilidade pelo estabelecimento de planos para desenvolver recomendações para análise do 

GAC e acompanhem o status do trabalho de implementação.  

 

Programação 

 

No ICANN70, os copresidentes do HRILWG apresentarão o trabalho realizado desde o encontro 

ICANN69, com foco preliminar na implementação pelo GAC das recomendações da linha de 

trabalho 2 em relação à recomendação de diversidade, liderada pelo Grupo de Trabalho e 

conduzida em conjunto com o Grupo de Trabalho de Regiões Desfavorecidas (USRWG).  

 

● Colaboração do GAC HRILWG WG e USRWG sobre as recomendações de diversidade  

■ Definição de diversidade sob o ponto de vista do GAC 

■ Próximas etapas 

● Atualização da ferramenta de acompanhamento do GAC sobre a implementação de 

recomendações e discussão sobre supervisão da liderança do GAC (consulte os pontos de 

ação nas Minutas do ICANN69). 

 

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 do Relatório final da linha de trabalho 2 - 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-

gope-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 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-minutes
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-minutes
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://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
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Mais informações 

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

https://community.icann.org/display/WEIA  

● Comunicado da organização da ICANN – Atualização sobre a implementação da linha de 

trabalho 2 (4 de março de 2021) 

● Comunicado da organização da ICANN - Status da implementação das recomendações da 

avaliação de impacto de direitos humanos da organização da ICANN (2 de julho de 2020) 

● Publicação no blog da ICANN Fortalecimento da nossa estrutura e aprimoramento da 

colaboração (17 de agosto de 2020) 

 

 

Administração do documento 
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Distribuição Membros do GAC (antes do encontro) e público (depois do encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 4 de março de 2021 

 

https://community.icann.org/display/WEIA
https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
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