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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 apresentará um resumo ao comitê sobre as atividades 
relacionadas à implementação das recomendações da WS2 (Work Stream 2, Linha de Trabalho 2), 
particularmente com relação à Recomendação 1.1 sobre a definição de diversidade. 

 

Proposta da liderança para ações do GAC  

1. Analisar a recomendação 1.1 da WS2 para implementação identificada pelo GAC 

2. Chegar a um acordo sobre o documento de proposta da perspectiva do GAC sobre a 
Recomendação 1.1 

3. Debater o documento de proposta do GAC com o grupo de coordenação da comunidade da 
WS2 (após o ICANN73) 

 

Acontecimentos recentes para consideração pelos membros do GAC 

O HRILWG colaborou com o Grupo de Trabalho de Regiões Menos Favorecidas 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. 

No ICANN72, o HRILWG apresentou uma definição preliminar de diversidade para ser considerada e 
obter um parecer do GAC de acordo com a estrutura de implementação de recomendações da 
WS2. 
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Antes do ICANN73, os copresidentes finalizarão o documento de proposta com a perspectiva do 
GAC para uma revisão detalhada e discussão futura com o Grupo de Coordenação da Comunidade 
da WS2, criado recentemente. 

● Grupo de Coordenação da Comunidade da Linha de Trabalho 2 

Os presidentes de SOs/ACs (Supporting Organizations and Advisory Committees, Organizações de 
Apoio e Comitês Consultivos) concordaram em formar um grupo de coordenação em dezembro de 
2021, para servir como um fórum para as estruturas da comunidade da ICANN trocarem 
informações sobre práticas recomendadas e lições aprendidas, além de compartilhar informações 
sobre o progresso de implementações pela comunidade de recomendações da WS2. 

O Grupo de Coordenação também será onde os tópicos ou as recomendações da WS2 que podem 
ter uma abordagem uniforme de toda a comunidade serão identificados e analisados, mas não é 
um grupo para tomada de decisões. 
 

Ao lidar com implementações em toda a comunidade, o Grupo de Coordenação da Comunidade da 
WS2 deverá debater o seguinte: 

● A prioridade relevante dessas recomendações no contexto da implementação de outras 
recomendações da WS2 e a carga de trabalho geral da comunidade. 

● O escopo e o cronograma oportuno para consultas adicionais com a comunidade (conforme 
necessário). 

● Como alcançar um acordo com toda a comunidade para essas recomendações. 

● Que grupos individuais da comunidade precisarão executar as implementações que forem 
acordadas. 
 

Recentemente, cada Organização de Apoio, Comitê Consultivo, Grupo de Partes Interessadas da 
GNSO e Organização Regional At-Large (SO, AC, GNSO SG e RALO) indicou um (1) representante e 
um (1) suplente. Além disso, eles também podiam indicar observadores para o grupo. 

O Grupo de Coordenação da Comunidade terá sua chamada inicial em março de 2022, após o 
ICANN73, com o objetivo de discutir o escopo do trabalho, um possível cronograma e a frequência 
para suas chamadas. 
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Mais recentemente, a Organização ICANN sugeriu que cada SO/AC/RALO/SG concluísse a indicação 
dos seus representantes primários e secundários até 11 de fevereiro de 2022, com o objetivo de 
realizar uma chamada inicial do Grupo de Coordenação da Comunidade da WS2 antes do ICANN73. 
A chamada inicial permitirá que o grupo se familiarize com o escopo do trabalho, converse sobre 
um cronograma e a frequência para as chamadas. As chamadas posteriores seriam dedicadas à 
discussão sobre a ordem em que a comunidade faria a implementação das recomendações 
relevantes. Essas recomendações são a Recomendação 1.1 (sobre os elementos propostos de 
diversidade), a Recomendação 1.7 (sobre um processo para lidar com reclamações sobre 
diversidade) e a Recomendação 2.3 (sobre uma estrutura independente para executar os poderes 
da Comunidade Empoderada), uma vez que elas exigem uma coordenação maior entre as 
comunidades. 

 

Mais informações 

Atualização da ICANN sobre o progresso de implementações da WS2 (22 de dezembro de 2021) 

Página do HRILWG do GAC 

Página das atividades da Linha de Trabalho 2 do GAC 

Ferramenta de rastreamento da implementação de recomendações da WS2 do GAC 
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