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Objetivo da sessão 

O HRILWG (Human Rights and International Law Working Group, Grupo de Trabalho sobre Direitos 

Humanos e Direito Internacional) do GAC informará o GAC sobre as atividades recentes do Grupo 

de Trabalho em colaboração com o Grupo de Trabalho sobre Regiões Menos Favorecidas do GAC e 

a UNESCO com relação à implementação das recomendações da WS2 (Work Stream 2, Linha de 

Trabalho 2).  

 

Proposta da liderança para ações do GAC  

Revisar a(s) recomendação(ões) da WS2 para implementação identificadas pelo HRILWG e a 

Liderança do GAC. 

 

Acontecimentos recentes 

O HRILWG recentemente colaborou com o USRWG e a UNESCO trabalhando na implementação das 

recomendações da Linha de Trabalho 2 relacionadas à diversidade, priorizando, ao mesmo tempo, 

a implementação da recomendação 1.1 sobre fornecer uma definição para diversidade do ponto de 

vista do GAC. 

Na terça-feira, 28 de setembro, a UNESCO apresentou seu relatório sobre os Indicadores de 

Universalidade da Internet para o HRILWG e o USRWG do GAC com o objetivo de trocar ideias e 

debater se os Indicadores de Universalidade da Internet devem ser considerados no processo de 

implementação da WS2 do GAC. 

https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
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Endossado em 2015 pela Conferência Geral da UNESCO, o conceito de Universalidade da Internet 

define quatro princípios de ROAM: Direitos humanos, Abertura, Acessibilidade e Participação de 

múltiplas partes interessadas como aspirações e como padrões internacionais para avaliar a 

transformação digital e a governança da Internet nacional.  

A estrutura dos Indicadores ROAM-X de Universalidade da Internet é um conjunto de 303 

indicadores que têm como objetivo avaliar até que ponto as partes interessadas nacionais, inclusive 

governos, a comunidade técnica (como a ICANN), empresas e a sociedade civil, aderem aos 

princípios de ROAM. 

 

No contexto das recomendações da WS2 sobre diversidade, os indicadores ROAM-X podem 

contribuir para o trabalho da ICANN relacionado a essa questão uma vez que o pacote único de 

21 indicadores ROAM-X na “participação de múltiplas partes interessadas”, por um lado, calcula de 

maneira abrangente a inclusão de governança da Internet nacional no que diz respeito ao 

envolvimento de diversos setores, grupos marginalizados, mulheres e jovens, pessoas com 

deficiências no processo de criação de políticas em todos os níveis. Por outro lado, ele contém 

vários indicadores dedicados da “ICANN” para medir até que ponto os encontros e o processo da 

ICANN contam com a participação de diversos países e partes interessadas. 

  

Na categoria “Acessibilidade” do relatório, a estrutura de ROAM-X tem alguns indicadores para 

avaliar a diversidade de registros de nomes de domínio e a diversidade de acesso e multilinguismo, 

tanto em nomes de domínio quanto em conteúdo local, em um determinado país. 

  

A estrutura de ROAM-X também inclui 79 indicadores transversais (categoria x) referentes a gênero 

e às necessidades de crianças e jovens, desenvolvimento sustentável, confiança e segurança e 

aspectos legais e éticos da Internet, que juntos contribuem para lidar com as questões complexas 

de diversidade e direitos humanos. 

 

Após as discussões recentes originadas com base no relatório da UNESCO, no ICANN72, o HRILWG 

do GAC, em conjunto com o USRWG, fornecerá a versão preliminar de uma definição para 

diversidade e a enviará para análise e consideração do GAC de acordo com a estrutura de 

implementação de recomendações da WS2. 

 

Principais documentos de referência 

Webinário do HRILWG do GAC sobre os Indicadores de Universalidade da Internet da UNESCO (28 

de setembro de 2021) 

Relatório da UNESCO sobre os Indicadores de Universalidade da Internet  

Ferramenta de rastreamento da implementação de recomendações da WS2 do GAC  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617.locale=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592


 

 

ICANN72 – Item 6 da agenda do GAC – Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Direito Internacional do GAC 

 Página 3 de 3 

Mais informações 

Página do HRILWG do GAC 

Página das atividades da Linha de Trabalho 2 do GAC 
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