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I. Introdução
O comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC) da Corporação da Internet para
atribuição de nomes e números (ICANN) reuniu-se em Johanesburgo, África do Sul, de 26 a 29
de junho de 2017.
Sessenta e dois membros do GAC e seis observadores participaram da reunião.
O encontro do GAC foi conduzido dentro do ICANN59. Todas as sessões plenárias e de grupos de
trabalho do GAC foram realizadas como reuniões abertas.
II. Atividades entre os grupos constituintes e envolvimento da comunidade
Encontro com a Diretoria da ICANN
O GAC se reuniu com a Diretoria da ICANN e conversou sobre os seguintes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rótulos de países de dois caracteres no segundo nível
A resposta da Diretoria aos conselhos do GAC sobre proteções de organizações
intergovernamentais (OIGs).
O recente diálogo entre o GAC, o Grupo de Trabalho de Segurança Pública do GAC e o
CEO da ICANN sobre a redução de abusos de nomes de domínio.
Melhoria do gerenciamento de documentos pela ICANN.
Recebimento de respostas da Diretoria aos conselhos do GAC com mais antecedência.
Mudanças nos procedimentos da Diretoria e da ICANN para o processamento de
conselhos do GAC.
Opções para que o GAC agregue valor à Cúpula anual da GDD.
Oportunidades para que o GAC contribua com o trabalho da ICANN na interação entre as
normas gerais de proteção de dados da União Europeia e os serviços de diretório de
registro.

Encontro com a Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO)
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Para acessar conselhos anteriores do GAC sobre estes ou outros assuntos, confira os últimos comunicados do GAC,
disponíveis em: https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Communiques
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O GAC se reuniu com os membros do Conselho da GNSO e conversou sobre os aspectos práticos
das proteções da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho e de outras OIGs, o aumento do
envolvimento do GAC com os PDP, a implementação de recomendações do Grupo de Consulta
GAC-GNSO, e a revisão regular do Comunicado do GAC pela GNSO.
Encontro com a Organização de Apoio a Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO)
O GAC se reuniu com a ccNSO e conversou sobre os seguintes temas: PDP da ccNSO, mecanismo
de análise e retirada de ccTLDs, grupo de trabalho entre comunidades sobre o uso de nomes de
países e territórios como TLDs e próximas etapas para o desenvolvimento de políticas para
nomes geográficos, apoio ao grupo de trabalho do GAC para regiões mal atendidas em relação a
ccTLDs.
Encontro com o Comitê Consultivo At-Large (ALAC)
O GAC se reuniu com o ALAC e conversou sobre a cooperação ALAC-GAC para o trabalho de
desenvolvimento de políticas de interesse mútuo e em regiões mal atendidas, desafios no
trabalho da comunidade, e sessões entre comunidades sobre nomes geográficos, programadas
para o ICANN59.
Discussões entre comunidades
Os membros do GAC participaram das sessões entre comunidades relevantes programadas no
ICANN59.
III. Assuntos internos
1.

Olof Nordling

O GAC expressa agradecimento sincero a Olof Nordling, que está se aposentando da ICANN. Ele
ofereceu apoio e conselhos de alta qualidade profissional ao GAC. A ausência desse consultor e
amigo será sentida.
2.

Novos membros

O GAC deu as boas-vindas ao novo membro São Cristóvão e Névis e ao novo observador
COMTELCA (Comissão Técnica Regional de Telecomunicação). Agora o GAC conta com 173
membros e 36 observadores.
3.

Próximo Encontro Governamental de Alto Nível
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A Espanha manifestou a disposição de ser anfitriã do próximo Encontro Governamental de Alto
Nível (HGLM), que será realizado em Barcelona durante o ICANN63, em outubro de 2018. O GAC
agradeceu a Espanha por essa declaração.
4.

Grupos de trabalho do GAC: Novidades informadas ao GAC

O Grupo de Trabalho de Segurança Pública do GAC (PSWG) forneceu informações ao GAC sobre
seu avanço recente nas linhas de trabalho de redução do abuso no DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) e no Serviço de Diretório de Registro (RDS).
Em relação à redução de abusos no DNS, o GAC conheceu o novo Diretor de Proteção ao
Consumidor da ICANN e ofereceu apoio ao trabalho dele, inclusive ao grupo ad hoc da
comunidade que deve ser formado sobre esse tema. As apresentações sobre o Projeto de
relatórios sobre a atividade de abuso de domínios (DAAR) e o relatório intermediário sobre
abuso do DNS preparado para a Equipe de Revisão de CCT forneceram dados úteis para avaliar
medidas para evitar abusos. Dando continuidade às conversas entre sessões com a Diretoria e o
CEO da ICANN, o PSWG participará de iniciativas como o Projeto DAAR, os Indicadores de
integridade de tecnologias de identificadores, e o Índice de integridade do mercado de DNS,
com a meta de definir a geração de relatórios sistemática pela ICANN sobre o abuso do DNS e o
trabalho para sua redução.
Em relação ao Serviço de Diretório de Registro (RDS), o GAC foi informado sobre o progresso do
IRT de Credenciamento de Serviços de Proxy e Privacidade e da Equipe de revisão do RDS.
Grupo de Trabalho do GAC para Examinar a Proteção de Nomes Geográficos em Futuras
Expansões de gTLDs: O Grupo de Trabalho participou de seminários na Web organizados pela
GNSO em 25 de abril de 2017 sobre o uso de nomes geográficos no primeiro nível. O Grupo de
Trabalho se reuniu durante o ICANN59 e considerou o documento "espantalho" preparado pelos
copresidentes do Grupo de Trabalho sobre Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs com
base nos comentários recebidos durante os seminários na Web. Esse documento foi usado como
base para as interações na discussão entre comunidades sobre nomes geográficos no primeiro
nível organizada durante o ICANN59.
Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões mal atendidas: O Grupo de Trabalho continua
trabalhando com o departamento de envolvimento com governos (GE) e outros departamentos
da ICANN para organizar as sessões de capacitação. Alguns dos eventos mais recentes foram:
• O segundo workshop regional em Fiji em 28 e 29 de abril de 2017, voltado para os países
das ilhas do Pacífico.
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•
•

Os workshops de capacitação do USRWG e do PSWG para os membros africanos do GAC
e órgãos de aplicação da lei proteção do consumidor em 23 e 24 de junho de 2017 em
Johanesburgo, África do Sul.
Uma mesa redonda sobre as iniciativas de capacitação da ICANN para o GAC durante o
fórum WSIS em junho de 2017 em Genebra.

O Grupo de Trabalho está trabalhando com as equipes de envolvimento com governos e DPRD
(desenvolvimento e responsabilidade pública) para estabelecer uma estrutura de avaliação
contínua das atividades de capacitação do GAC.
O GAC espera continua recebendo apoio da organização da ICANN para as atividades do Grupo
de Trabalho que buscam promover a participação de regiões mal atendidas nos processos de
políticas do GAC e da ICANN. O Grupo de Trabalho desenvolveu um calendário preliminar de
futuras iniciativas de capacitação para os próximos dois anos.
O Grupo de Trabalho continuará trabalhando com a ccNSO e o grupo de Identificadores Técnicos
Públicos (PTI) para concluir o documento de Perguntas Frequentes sobre a delegação e
redelegação de ccTLDs.
O Grupo de Trabalho do GAC sobre Direitos Humanos e Direito Internacional recebeu notícias
do relator do subgrupo de direitos humanos da linha de trabalho 2 do Grupo de Trabalho Entre
Comunidades sobre o status atual e as próximas etapas da finalização do esquema de
interpretação do valor central do Estatuto da ICANN de respeitar direitos humanos reconhecidos
internacionalmente, conforme exigido pelas leis aplicáveis. Os copresidentes do HRILWG
contaram sobre o contato com o Grupo de Trabalho de princípios norteadores da ONU sobre
negócios e direitos humanos com relação à possível aplicação deles na ICANN.
O Grupo de Trabalho do GAC para examinar a participação do GAC no NomCom analisou o
documento preliminar “Critérios do GAC para o NomCom”. O Grupo de Trabalho contribuirá
para a revisão do texto durante os próximos meses, a fim de apresentar uma nova versão
durante o ICANN60.
5.

Grupo de Trabalho de Implementação de Recomendações Diretoria-GAC (BGRI-WG)

O BGRI-WG e o GAC se reuniram, adotaram as conversas do GAC com a Diretoria depois dos
comunicados como procedimento operacional padrão e concordaram em um conjunto de
atividades que o BGRI-WG deve começar a desenvolver na sequência.
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6.

Princípios Operacionais do GAC

O GAC concordou em fazer pequenas emendas aos Princípios Operacionais do GAC e vai
considerar opções para a revisão completa do documento.
7.

Secretaria independente do GAC

O GAC observou que há trabalhos em andamento para a renovação do contrato atual com a
ACIG para fornecer um serviço de secretaria independente ao GAC. Buscamos mais
contribuições urgentemente. Além disso, o GAC trabalhará em soluções para o meio do ano,
com a meta de encontrar uma solução sustentável para os custos.
IV. Aprimoramento da Responsabilidade da ICANN
O GAC concordou em adotar esquemas preliminares para sua participação na administração da
comunidade empoderada, mas ainda haverá mais trabalho sobre isso entre sessões.
O GAC participou do Fórum da Comunidade sobre alterações propostas ao Estatuto
Fundamental e vai considerar sua resposta dentro da estrutura fornecida no próprio Estatuto.
O GAC foi informado por um dos copresidentes da linha de trabalho 2 do CCWG Responsabilidade sobre o trabalho atual de cada um de seus subgrupos. Alguns membros do
GAC expressaram preocupações sobre método de trabalho proposto pelo subgrupo de
jurisdição em relação a medidas a tomar para resolver problemas identificados e realizar
análises de todas as soluções possíveis. Outros membros do GAC apoiaram a abordagem do
CCWG.
V. Acompanhamento de conselhos anteriores e outras questões
1. Códigos de países de dois caracteres no segundo nível
Com relação aos códigos de países de dois caracteres no segundo nível, nos conselhos do
Comunicado de Copenhague, o GAC:
a) aceita e agradece a decisão tomada pela Diretoria da ICANN orientando o Presidente
e CEO da ICANN ou funcionários designados por ele a tomar as medidas necessárias
para a resolução satisfatória das questões levantadas nos conselhos; e
b) aceita o anúncio feito pelo Presidente e CEO da ICANN de sua intenção de criar uma
força tarefa para resolver as questões mencionadas no comunicado acima. Com
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respeito a esse assunto, o GAC propõe que as obrigações e os métodos de trabalho
da força tarefa mencionada sejam determinados em consulta com a liderança e os
membros do GAC e outras partes interessadas.
2. Proteção da Cruz Vermelha/Crescente Vermelho
O GAC apoia a ideia da GNSO de reunir novamente o Grupo de Trabalho do PDP para a Proteção
de Identificadores de OIGs e ONGIs em todos os gTLDs para reavaliar as recomendações sobre
proteções para os identificadores da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho depois dos
conselhos mais recentes do GAC no Comunicado de Copenhague. Os representantes do GAC
querem contribuir para esse trabalho.

3. Serviços de Diretório de Registro (RDS) e Regras de Proteção de Dados
Os membros do GAC participaram de sessões entre comunidades dedicadas à discussão do
Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) para RDS de última geração e das normas gerais
de proteção de dados da União Europeia (GDPR). O GAC apoia todos os trabalhos da Diretoria,
da
organização
e
da
comunidade
da
ICANN
para:
(1) definir a finalidade da coleta e do uso de elementos de dados de RDS, com contribuições de
especialistas no assunto, inclusive o GAC; (2) explorar soluções, inclusive orientação e
implementação técnica, para atender às necessidades de proteção de dados; e (3) alinhar os
resultados do PDP para RDS de última geração aos tempos das normas dinâmicas do mundo
todo.
4. Nomes geográfico como domínios de primeiro nível
Os membros do GAC participaram das sessões entre comunidades realizadas no ICANN59 sobre
nomes geográficos no primeiro nível. O GAC considera que todos os processos subsequentes de
análise e desenvolvimento de políticas devem: (a) continuar permitindo a participação igualitária
de grupos de partes interessadas; (b) levar em conta o histórico e a justificativa dos processos
atuais; e (c) aplicar uma abordagem baseada em evidências a qualquer proposta de processos
para políticas.
Em relação ao uso de nomes geográficos no primeiro nível, o GAC relembra seu conselho e suas
opiniões, apresentados nos seguintes documentos:
•
•

Princípios e orientações do GAC para autorização e administração dos domínios de
primeiro nível com códigos de países (2005), parágrafos 4.1.1 , 4.1.2 e 8.3.
Princípios do GAC em relação a novos gTLDs (2007), seções 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 e
2.8.
6

•
•
•

Comunicado do GAC de Nairóbi (2010): Aplicação dos princípios de 2007.
Comunicado do GAC de Durban (2013): Futura aplicação dos princípios de 2007.
Comunicado do GAC de Helsinque (2016): Códigos de três letras.
5. Equipe de revisão de concorrência, confiança e escolha do consumidor (CCT-RT)

O GAC recebeu informações dos membros da equipe de revisão de concorrência, confiança e
escolha do consumidor sobre o trabalho do grupo.
Os membros do GAC continuarão acompanhando esse trabalho enquanto a equipe finaliza suas
recomendações.
6. Novos gTLDs: Assuntos sobre políticas
O GAC analisou todas as questões com implicações públicas que estão sendo consideradas pelo
Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs. Analisaremos junto
com o Grupo de Trabalho opções para melhorar o mapeamento dos problemas e os
comentários sobre os conselhos do GAC.
7. Desafios para o envolvimento inclusivo e significativo no trabalho da ICANN
O GAC expressou preocupações à Diretoria e outras partes da comunidade da ICANN de que há
desafios cada vez maiores para a participação efetiva e significativa do GAC em várias atividades
da ICANN, inclusive trabalhos importantes de desenvolvimento de políticas realizados
atualmente em vários grupos de trabalho.
Na opinião do GAC, esse elemento está se tornando cada vez mais difícil. As possibilidades de
melhorar essa situação poderiam ser: a) definir prioridades entre diferentes linhas de trabalho
na estrutura da ICANN; e b) o fornecimento de documentos que permitam que as partes
interessadas com recursos limitados entendam e avaliem de forma mais simples as questões e a
relevância das linhas de trabalho, facilitando sua participação ativa.

VI. Conselho Consensual do GAC à Diretoria 2
Os seguintes pareceres do GAC à Diretoria obtiveram consenso total, conforme a definição do
Estatuto da ICANN. 3

2

Para acompanhar o histórico e o progresso das recomendações do GAC à Diretoria, acesse o Registro On-line das
Recomendações do GAC: https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice
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1. Proteções a organizações intergovernamentais (OIG)
a. O GAC reitera seu conselho de que o acesso de OIGs a mecanismos de resolução de
disputas deve:
I.

se espelhar na Política de Resolução Uniforme de Disputas (UDRP)
existente, mas ser independente dela

II.

fornecer posições com base no status das OIGs como instituições públicas
intergovernamentais, e

III.

respeitar o status jurisdicional das
exclusivamente por meio de arbitragem.

OIGs,

permitindo

apelações

O GAC expressa preocupação de que um Grupo de Trabalho da GNSO tenha indicado que pode
fornecer recomendações substancialmente diferentes dos conselhos do GAC, e pede que a
Diretoria da ICANN garanta que tais recomendações reflitam de forma adequada os comentários
e a expertise fornecidos pelas OIGs.
JUSTIFICATIVA
Esse conselho está alinhado à visão dos governos de que as OIGs desempenham funções
públicas importantes para cidadãos do mundo todo, e que proteger suas identidades no DNS
serve para minimizar o potencial de danos ao consumidor.

VIII. Próximo encontro
O GAC se reunirá durante o ICANN60 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, programado para
28 de outubro a 3 de novembro de 2017.
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Estatuto s.12.2 (a)(x) Os pareceres do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais sobre questões de políticas
públicas devem ser devidamente levados em consideração, tanto na formulação como na adoção de políticas. Caso a
Diretoria decida executar uma ação que não seja consistente com um parecer do comitê consultivo para assuntos
governamentais, ela deverá informar o comitê e declarar os motivos pelos quais decidiu não seguir esse parecer.
Qualquer parecer do comitê consultivo para assuntos governamentais aprovado por consenso total de seus
membros, entendido como a prática de adotar decisões por concordância geral na ausência de objeções formais
(“Conselho consensual do GAC”), somente poderá ser rejeitado por uma votação de 60% ou mais da diretoria, e o
comitê consultivo para assuntos governamentais e a diretoria tentarão encontrar, de boa-fé e de modo oportuno e
eficiente, uma solução mutuamente aceitável. O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais informará se
qualquer parecer dado à Diretoria é um conselho consensual.
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