Apresentação do comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC)
da ICANN
O que é o GAC?
O GAC é um comitê consultivo da ICANN, criado de acordo com o estatuto da ICANN. Ele fornece
aconselhamento à ICANN sobre aspectos de políticas públicas das responsabilidades da ICANN em
relação ao sistema de nomes de domínio (DNS, Domain Name System) da Internet.
O GAC não é um órgão de tomada de decisões. Ele aconselha a ICANN sobre questões que fazem
parte do escopo da ICANN.
O parecer do GAC tem um status específico no estatuto da ICANN. Seu parecer deve ser devidamente
considerado pela diretoria da ICANN e, nos pontos em que a diretoria propõe ações inconsistentes com
o parecer do GAC, ela deve apresentar razões para assim proceder e tentar alcançar uma solução
mutuamente aceitável.
O GAC indica um contato não votante para a diretoria da ICANN. Este normalmente é o presidente do
GAC.

Quem são os membros do GAC?
O GAC elege um presidente e vice-presidentes entre seus membros. O atual presidente do GAC é a
Srta. Heather Dryden do Canadá e os vice-presidentes são da Austrália, Suíça e de Trinidad e Tobago.
O presidente e os vice-presidentes estão chegando ao fim de seus mandatos oficiais e o processo de
eleição de uma nova equipe de liderança está em andamento.
O quadro de membros do GAC é composto de governos nacionais em qualquer situação econômica,
conforme reconhecido em fóruns internacionais; e, normalmente como observadores, organizações
governamentais multinacionais e de tratados e autoridades públicas (inclusive todas as agências da
ONU com um interesse direto na governança de Internet global, como ITU, UNESCO e WIPO).
Atualmente existem 137 membros do GAC e 30 observadores.

Por que a ICANN tem um comitê consultivo para assuntos governamentais?
A ICANN é uma entidade de participação múltipla na qual os governos precisam participar
conjuntamente com o setor de nomes de domínio, a comunidade técnica, usuários não comerciais e
empresariais e a sociedade civil. O GAC foi criado em 1999, em paralelo com as primeiras reuniões
públicas da ICANN, e opera continuamente desde então.
A ICANN consulta o GAC para obter aconselhamento sobre aspectos de políticas públicas das
questões específicas pelas quais a ICANN é responsável. Essa é uma dimensão importante do trabalho
da ICANN.

Como o GAC opera?
O GAC determina seus próprios procedimentos de operação e estes são estabelecidos nos princípios
operacionais do GAC. As reuniões presenciais do GAC são realizadas em conjunto com as reuniões da
ICANN, que atualmente ocorrem três vezes ao ano.
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O parecer do GAC para a ICANN é determinado com base no consenso. O parecer é transmitido à
diretoria da ICANN, normalmente no formato de um comunicado emitido no final de cada reunião do
GAC. Todos os comunicados e a duração das reuniões do GAC são disponibilizados on-line.
O GAC trabalha no período entre as reuniões em problemas de prioridade, normalmente através de
teleconferência. Além disso, grupos de trabalho são usados para concentrar-se em áreas particulares,
como métodos de trabalho e questões dos próximos gTLDs.
O trabalho do GAC tem o apoio de uma secretaria dedicada fornecida pelo ACIG (uma empresa de
consultoria independente) e da equipe da ICANN.

Quais são as vantagens de participar do GAC?
O sistema de nomes de domínio da Internet é uma parte chave da crítica infraestrutura da Internet
para a economia digital global. Os governos e IGOs que participam do GAC beneficiam-se com:
•

A oportunidade de fornecer um parecer direto à diretoria da ICANN sobre os aspectos de
políticas públicas da operação do sistema de nomes de domínio da Internet.

•

A colaboração em um estágio inicial dos processos de desenvolvimento de políticas da ICANN
para garantir consistência com as leis e o interesse público.

•

O acesso às reuniões presenciais e discussão on-line com outros membros do GAC e
observadores, inclusive governos nacionais e organizações intergovernamentais, que contribuem
com o desenvolvimento do parecer do GAC.

•

O acesso aos especialistas no assunto correspondente dentro do GAC e em toda a ICANN,
possibilitando que os membros do GAC se mantenham informados sobre inovações técnicas no
sistema de nomes de domínio e sua evolução futura.

•

O apoio de uma secretaria profissional em tempo integral.

Realizações do GAC
•

Resultados significativos de políticas, inclusive
— Os novos princípios para domínio genérico de primeiro nível (gTLD, Generic Top Level Domain)
de 2007
— O novo cartão de pontos dos gTLDs, que foi importante para o novo programa de gTLDs e
amplamente aclamado como um grande sucesso e modelo para o futuro
— A aceitação da ICANN de proteções para os novos gTLDs para refletir as questões de proteção
do consumidor e de cumprimento da lei.
— Princípios do WHOIS, inclusive a participação do organismo encarregado do cumprimento da
lei na reunião da ICANN para tratar de crimes cibernéticos
— Manutenção da segurança e da estabilidade do DNS
— Autorização e administração de domínios com código de país (ccTLDs)

•

Resultados estruturais e de processo, inclusive
— Maior responsabilidade e transparência de todas as áreas da ICANN (inclusive do próprio GAC)
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— Contato com a diretoria da ICANN, por meio da afiliação do presidente do GAC e um registro
formal do parecer e das ações tomadas do GAC
— Atividades intercomunitárias entre o GAC e os órgãos de elaboração de políticas da ICANN,
como o tratamento de nomes de domínio de primeiro nível específico de país e genérico.
— Operação de um programa de apoio a viagens para ajudar países em desenvolvimento a
participar das reuniões do GAC.

Mais Informações
Mais informações sobre o GAC estão disponíveis no site
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee ou por e-mail
gacsec@icann.org.
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FACT SHEET: Como se tornar um membro do GAC
Novos membros do GAC são sempre muito bem-vindos.
A ICANN depende de seu Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) para
obter orientação e conselhos para sua Diretoria sobre aspectos de políticas públicas do
trabalho da ICANN, particularmente com relação ao sistema de nomes de domínio da
Internet.
O GAC tem cerca de 140 governos como membros e 30 Organizações Intergovernamentais
(IGOs) como Observadoras. A associação está aberta para todos os governos nacionais e
economias distintas. Não há taxas nem cobranças para associação.

Elegibilidade
Os membros do GAC devem ser governos nacionais, organizações governamentais
multinacionais e organizações de tratados ou autoridades públicas.
Cada um pode indicar um representante e um representante alternativo para o GAC. O
representante credenciado de um Membro pode ser acompanhado por conselheiros.
O representante credenciado, o alternativo e os conselheiros devem manter uma posição
oficial formal com a administração pública do Membro. O termo "oficial" inclui uma pessoa
que mantém um cargo governamental eleito ou funcionária do governo, de autoridade
pública ou organização governamental multinacional ou uma organização de tratado, cuja
principal função com esse governo, autoridade pública ou organização seja desenvolver ou
influenciar políticas públicas ou governamentais.
Para obter mais detalhes sobre as regras de associação, consulte o Artigo IV dos Princípios
Operacionais
do
GAC: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Troca de cartas
Para se tornar um membro do GAC, é necessário:
•

Enviar uma carta assinada, com papel timbrado oficial, destinada ao Presidente do
GAC. Uma amostra de carta é apresentada na próxima página.

•

Fornecer o nome e os detalhes completos do contato do representante indicado
para o GAC. A carta também pode informar a liderança do GAC de um
Representante alternativo designado e de qualquer Conselheiro designado.

•

Digitalizar a carta e mandá-la no anexo de um e-mail. Envie esse e-mail
para gacsec@gac.icann.org.

A solicitação será analisada pelo Presidente e pelos Vice-presidentes do GAC.
Quando a solicitação for aprovada, a(s) pessoa(s) designada(s) como representante(s)
será(ão) adicionada(s) à lista de e-mails do GAC e terá(ão) acesso à área restrita Somente
para Membros no site do GAC.
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Dúvidas?
Entre em contato com a secretaria do GAC pelo e-mail gacsec@gac.icann.org
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Amostra de carta

[Papel timbrado oficial]

Sra. Heather Dryden
Presidente, Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais
Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números
Re: Solicitação de associação e nomeação de representante(s) para o GAC em nome do
[governo nacional]
Prezada Sra. Dryden,
O(A) [ministério, departamento ou agência] é a autoridade nacional do(a) [país ou economia
distinta com um código de duas letras xx] que trata de assuntos relacionados à governança da
Internet, inclusive os que são de competência da ICANN. O(A) [ministério, departamento ou
agência] solicita formalmente sua associação para participar do Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) da ICANN e tem a honra de indicar [Nome(s) do representante(s) para o
GAC] como representante(s) em nome do [governo nacional].
Seguem abaixo as informações relevantes de contato:
Tratamento ou título:
Nome:
Sobrenome:
Cargo:
Funcionário:
E-mail:
Telefone:
Telefone 2:
Atenciosamente,
[A carta deverá ser assinada pelo ministro do governo ou pela autoridade encarregada relevante
responsável pelos assuntos da ICANN/GAC, conforme designado pelo governo nacional
solicitante]
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FACT SHEET: Como mudar um representante nomeado do GAC
O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) da ICANN tem cerca de 140
governos como membros e 30 Organizações Intergovernamentais (IGOs) como
Observadoras. A associação está aberta para todos os governos nacionais e economias
distintas. Não há taxas nem cobranças para associação.
Algumas vezes, um representante nomeado do GAC deixa sua função, e outra pessoa é
nomeada para ocupar seu lugar. Para formalizar a mudança, uma troca de cartas é
necessária.

Elegibilidade
Os membros do GAC devem ser governos nacionais, organizações governamentais
multinacionais e organizações de tratados ou autoridades públicas.
Cada um pode indicar um representante e um representante alternativo para o GAC. O
representante credenciado de um Membro pode ser acompanhado por conselheiros.
O representante credenciado, o alternativo e os conselheiros devem manter uma posição
oficial formal com a administração pública do membro. O termo "oficial" inclui uma pessoa
que mantém um cargo governamental eleito ou funcionária do governo, de autoridade
pública ou organização governamental multinacional ou uma organização de tratado, cuja
principal função com esse governo, autoridade pública ou organização seja desenvolver ou
influenciar políticas públicas ou governamentais.
Para obter mais detalhes sobre as regras de associação, consulte o Artigo IV dos Princípios
Operacionais
do
GAC: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Troca de cartas
Para mudar um representante nomeado do GAC, é necessário:
•

Enviar uma carta assinada, com papel timbrado oficial, destinada ao Presidente do
GAC. Uma amostra de carta é apresentada na próxima página.

•

Fornecer o nome e os detalhes completos do contato do novo representante do
GAC. A carta também pode informar a liderança do GAC de um novo
Representante alternativo designado e de qualquer Conselheiro designado. Ela
também pode ser útil para fornecer o nome do representante do GAC que está
saindo e que será substituído.

•

Digitalizar a carta e mandá-la no anexo de um e-mail. Envie esse e-mail
para gacsec@gac.icann.com.

A solicitação de mudança será analisada pelo Presidente e pelos Vice-presidentes do GAC.
Quando a solicitação for aprovada, a(s) pessoa(s) recentemente designada(s) como
representante(s) será(ão) adicionada(s) à lista de e-mails do GAC e terá(ão) acesso à área
restrita Somente para Membros no site do GAC.
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Dúvidas?
Entre em contato com a secretaria do GAC pelo e-mail gacsec@gac.icann.org

Preparado para o Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais da ICANN	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 2 de 3

	
  

	
  

	
  

Amostra de carta

[Papel timbrado oficial]

Sra. Heather Dryden
Presidente, Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais
Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números
Re: Mudanças no(s) representante(s) nomeado(s) do GAC em nome do [governo
nacional]
Prezada Sra. Dryden,
O(A) [ministério, departamento ou agência] é a autoridade nacional do(a) [país ou economia
distinta com um código de duas letras xx] que trata de assuntos relacionados à governança da
Internet, inclusive os que são de competência da ICANN.
O(A) [ministério, departamento ou agência] formalmente observa que [nome do representante
de saída] será substituído como o representante nomeado do GAC. O(A) [ministério,
departamento ou agência] tem o prazer de indicar [nome(s) do representante do GAC] como
o(s) representante(s) em nome do [governo nacional].
Seguem abaixo as informações relevantes do novo contato:
Tratamento ou título:
Nome:
Sobrenome:
Cargo:
Funcionário:
E-mail:
Telefone:
Telefone 2:
Atenciosamente,
[A carta deverá ser assinada pelo ministro do governo ou pela autoridade encarregada
relevante responsável pelos assuntos da ICANN/GAC, conforme designado pelo governo
nacional solicitante]
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FACT SHEET: Equipe de liderança do GAC
A função da equipe de liderança inclui:
•

Liderança do GAC e dos grupos associados conforme aprovado pelo GAC.

•

Contato estratégico com a ICANN; outros comitês consultivos da ICANN e organizações
de suporte; e com outras partes interessadas relevantes.

•

Priorização do trabalho do ACIG e da equipe da ICANN no apoio às atividades do GAC.

Presidente do GAC – Srta. Heather Dryden
A Srta. Heather Dryden é a presidente do comitê consultivo para assuntos governamentais da
ICANN. Ela também é o contato do GAC com a diretoria da ICANN.
A Srta. Dryden é conselheira de políticas sênior no diretório de
coordenação e política de telecomunicações internacionais no
Ministério da Indústria do Canadá.
A Srta. Dryden possui um título de bacharel em política internacional e
estudos estratégicos.

Vice-presidentes do GAC
Sr. Tracy Hackshaw, Trinidad e Tobago.
Tracy participa do programa de tecnologia em comunicação e
informações nacionais (ICT) de Trinidad e Tobago desde 2005 e é
atualmente o CIO nacional adjunto do Ministério de Ciência e
Tecnologia.

Sr. Peter Nettlefold, Austrália.
Peter é o diretor de numeração e governança da Internet no departamento
de comunicações do governo australiano.

Sr. Thomas Schneider, Suíça.
Thomas é diretor adjunto de relações internacionais e coordenador da
sociedade da informação internacional no Escritório Federal de
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Comunicações, Ministério Federal do Meio-Ambiente, Transporte, Energia e Comunicações.
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FACT SHEET: Secretaria do GAC e equipe de apoio da ICANN
Visão geral
O GAC tem o apoio em seu trabalho de uma equipe composta pelos membros do Australian
Continuous Improvement Group (ACIG) da ICANN. Trabalhando em conjunto, essa equipe
oferece diferentes serviços para todos os membros e observadores do GAC, inclusive
organização de reuniões, instruções específicas, administração de site e e-mails, contato com
a ICANN e apoio a viagens. Ela está disponível e mais do que disposta a fornecer ajuda a
qualquer membro do GAC.
Para entrar em contato com algum membro da secretaria do GAC e da equipe de apoio da
ICANN: gacsec@icann.org

Secretaria ACIG do GAC
O ACIG é uma empresa de consultoria independente contratada para fornecer apoio de
secretaria ao comitê consultivo para assuntos governamentais da ICANN. Os serviços do ACIG
são financiados por três membros do GAC: Noruega, Países Baixos e Brasil. No entanto, a
equipe do ACIG responde diretamente ao presidente do GAC.
O que a secretaria ACIG do GAC faz?
A secretaria ACIG do GAC trabalha em cooperação com a equipe de apoio da ICANN para o
GAC, o presidente e vice-presidentes do GAC. Algumas das principais tarefas do ACIG incluem:
•

Preparar e distribuir pautas, instruções específicas ou resumos e outros materiais
preliminares para apoiar as reuniões formais do GAC.

•

Fornecer apoio ao presidente do GAC durante as reuniões do GAC.

•

Fornecer apoio e parecer à equipe de liderança do GAC, aos membros do GAC e aos
grupos de trabalho do GAC durante o período entre as reuniões presenciais do GAC.

•

Revisar e melhorar continuamente a forma como o GAC trabalha.

•

Fornecer apoio e assistência aos novos membros do GAC.

Quem são os membros da equipe da secretaria ACIG do GAC?
Sr. Tom Dale (tom@acig.com.au - Tel.+61 418207376) lidera a equipe da
secretaria ACIG do GAC. Tom é muito experiente no GAC, ICANN e no
setor de nomes de domínio. Ele trabalhou no comitê consultivo para
assuntos governamentais da ICANN; promoveu o estabelecimento da
administração de domínios .au; e presidiu a força-tarefa OECD contra spam.
Tom é um consultor, conselheiro e gerente sênior experiente com foco no
setor público, política regulatória, legislação e questões internacionais.
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Sra. Michelle Scott Tucker (michelle@acig.com.au) também trabalhou no
comitê consultivo para assuntos governamentais da ICANN; e, como uma
servidora pública sênior, liderou a equipe do governo australiano que
originalmente forneceu apoio de secretaria ao GAC. Michelle é agora
uma das diretoras do ACIG e usa sua experiência no setor público e privado
em avaliação, melhoria de processo e revisão operacional nos processos e
operações do GAC.

Equipe de apoio da ICANN para o GAC
A ICANN fornece membros da equipe para apoiar e dar assistência a várias organizações de
apoio (SOs) e comitês consultivos (ACs). Todos esses membros da equipe trabalham na unidade
de desenvolvimento de políticas da ICANN.
O GAC possui dois membros da equipe da ICANN alocados para fornecer apoio e assistência.
Quem são os membros da equipe de apoio da ICANN para o GAC?
Sr. Olof Nordling (olof.nordling@icann.org) é o diretor de relações de serviço
na ICANN e gerente da sucursal de Bruxelas da ICANN.
Ele é um cidadão sueco e possui um título de mestrado. Antes de unir-se à
ICANN em 2005, Olof foi diretor do escritório de Bruxelas da TeliaSonera. Na
TeliaSonera, uma empresa de telecomunicações sueca/finlandesa, ele era
responsável pelas relações com as instituições da UE para questões de
política de telecomunicações. Antes disso, Olof foi conselheiro e diretor do
escritório de ciências e tecnologia da embaixada sueca e também trabalhou
como comissário adjunto do comércio para a Suécia.
Olof fornece informações ao GAC sobre as atividades da ICANN. Ele também fornece um ponto
de contato entre o GAC, a ICANN e as demais organizações de apoio (SOs) e comitês consultivos
(ACs).
Srta. Julia Charvolen (julia.charvolen@icann.org) é a coordenadora de
serviços do GAC da ICANN. A função de Julia inclui:
•

Manutenção da lista de e-mails e dos registros de membros do GAC.

•

Controle da correspondência de e para o presidente do GAC.

•

Administração do site do GAC.

•

Organização da tradução dos documentos indicados do GAC.

•

Coordenação dos preparativos para as reuniões formais do GAC, inclusive reservas de
sala, contatos com suporte técnico e anfitriões.

•

Preparação das providências para as reuniões entre sessões do GAC, inclusive
administração e estabelecimento de chamadas.

Outro apoio da ICANN
Em todas as reuniões presenciais do GAC, a ICANN fornece (e financia):
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•
•
•

Tradução simultânea dos procedimentos em sete idiomas (árabe, chinês (simplificado),
inglês, francês, português, russo e espanhol).
Digitação simultânea em inglês dos procedimentos, com as transcrições completas
fornecidas no final de cada reunião.
A sala de reuniões do GAC e apoio técnico associado.

Nos períodos entre essas reuniões presenciais, a ICANN fornece (e financia):
• Hospedagem do site do GAC
• Tradução de documentos indicados do GAC para os sete idiomas listados acima (sem
nenhum custo para os membros do GAC).
• Recursos de teleconferência (ao custo de uma ligação local para os membros
participantes do GAC).
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