RESPOSTA DO GAC ÀS PERGUNTAS DO GT CCWG-PRESTAÇÃO DE
CONTAS, VIA DE TRABALHO 2, SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
OAs/CCs
(As respostas do GAC estão em Itálico)
Preâmbulo
Os recentemente adotados estatutos da ICANN criaram vários
subgrupos de prestação de contas na Via de Trabalho 2. O subgrupo
encarregado de tratar a Prestação de Contas de OAs e CCs
(organizações de apoio e comitê consultivos) tem a responsabilidade
de fazer uma revisão para determinar como cada OA e CC presta
contas a sua comunidade designada e, potencialmente, também aos
setores interessados da Internet global. Os antecedentes e o progresso
deste grupo estão descritos aqui.
Os novos Estatutos encomendam a nosso subgrupo a tarefa de revisar
e elaborar recomendações relacionadas à "Prestação de contas das
organizações de apoio (OAs) e comitês consultivos (CCs), incluindo,
embora não se limitando, aos processos otimizados de prestação de
contas, transparência e participação úteis para evitar o controle
exercido por uma entidade concreta". Além disso, o CCWG-Prestação
de Contas recomendou ao grupo "Elaborar um plano de trabalho
detalhado sobre como otimizar a prestação de contas de OAs e CCs
levando em consideração os comentários feitos durante o período de
comentário público sobre a Terceira Minuta da Proposta".
Com esse objetivo, estamos solicitando a cada presidente dos CCs e
OAs que nos indique que recursos e documentos utiliza para prestar
contas a sua respectiva comunidade designada, levando em conta
as modalidades de trabalho particulares ou específicas de cada
OA/CC (e de quaisquer subgrupos).
Perguntas (solicitamos responder todas as perguntas correspondentes
a seu CC/OA/subgrupo):
Comunidade designada:
Qual é sua interpretação da comunidade designada para seu
CC/OA, conforme definido nos Estatutos da ICANN e mostrados a
seguir? Por exemplo, você vê sua comunidade designada com uma
perspectiva mais ampla ou mais limitada do que na definição dos
Estatutos?
A seguir, a comunidade designada de cada CC/OA, conforme
definido nos estatutos da ICANN:
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A ALAC é "a principal sede organizacional dentro da ICANN
para usuários da Internet individuais".
A ASO é "a entidade estabelecida através do Memorando de
Entendimento [2004] entre a ICANN e a Organização de
Recursos Numéricos (“NRO”), organização dos RIRs atuais".
A ccNSO é uma organização em que "administradores de
ccTLDs aceitaram ser membros da ccNSO"
O GAC está "aberto a todos os governos nacionais (e às
Economias Diferenciadas por convite)"
A GNSO está "Aberta a registros, registradores, setores
comerciais (BC, IPC, ISPCP) e partes interessadas não
comerciais".
Os "membros do RSSAC deverão ser designados pela Diretoria"
para "fazer recomendações à comunidade e à Diretoria da
ICANN sobre questões relacionadas à operação, administração,
segurança e integridade do Sistema de Servidores Raiz da
Internet".
Os membros do SSAC são "designados pela Diretoria da ICANN"
para "fazer recomendações à comunidade e à Diretoria da
ICANN sobre questões relacionadas à segurança e à
integridade dos sistemas de atribuição de nomes e endereços
da Internet".
RESPOSTA
O GAC considera sua comunidade designada conforme a:
(a) Os Estatutos da ICANN1, que dispõem que “o quadro de membros
do Comitê Consultivo Governamental fica aberto a todos os governos
nacionais. O Quadro de Membros também estará aberto às
Economias Diferenciadas, conforme reconhecido em fóruns
internacionais e em organizações governamentais multinacionais e
organizações instituídas por tratados, por convite do Comitê
Consultivo Governamental de seu presidente".
(b) Os Princípios Operacionais do GAC 2, que dispõem que:
Princípio 14
1

2

Artigo XI, Seção 2
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
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Os membros do GAC serão os governos nacionais, organizações
governamentais multinacionais e organizações instituídas por tratados
e autoridades públicas. Cada uma poderá designar um representante
e um representante substituto para o GAC. O representante
acreditado de um Membro pode estar acompanhado de assessores.
O representante acreditado, o representante substituto e os assessores
devem ter um cargo oficial formal na administração pública do
Membro. O termo “oficial” compreende o titular de um cargo
governamental eleitor, ou uma pessoa que trabalha para esse
governo, autoridade pública ou governamental multinacional, ou
uma organização instituída por tratado, cuja principal função perante
esse governo, autoridade pública ou organização seja elaborar
políticas governamentais ou públicas ou influenciar nelas.
Princípio 15
A participação no quadro de membros está aberta para todos os
governos nacionais. O quadro de membros também está aberto para
as economias diferenciadas reconhecidas nos fóruns internacionais. As
organizações governamentais multinacionais e as organizações
instituídas por tratados também podem participar como
Observadoras, por convite do GAC feito pelo presidente.

Políticas e procedimentos relacionados com a prestação de contas:
Quais são as políticas e procedimentos publicados que regem seu
CC/OA na hora de prestar contas à comunidade designada que
você serve? Se corresponder, inclua o seguinte:
- Suas políticas e iniciativas para estabelecer contato com
indivíduos e organizações na sua comunidade designada que
ainda não participam de seu CC/OA.
- Suas políticas e procedimentos para determinar se indivíduos
ou organizações são aptos para participar de suas reuniões,
deliberações, grupos de trabalho, eleições e aprovação de
políticas e cargos.
- Mecanismos de transparência para as deliberações, decisões
e eleições de CCs/OAs. Descreva não apenas suas práticas de
divulgação, mas também toda iniciativa empreendida por
você para explicar o significado do material divulgado de
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maneira a que ele seja mais transparente para muitas partes
interessadas diferentes.
- Seu CC/AO fazem revisões internas de suas políticas e
procedimentos de prestação de contas?
- Essas políticas e procedimentos foram revisadas e/ou
atualizadas nos últimos dez anos? Se for afirmativo, poderia
esclarecer se foram atualizadas em resposta a
solicitações/preocupações concretas?
RESPOSTA
O GAC deve prestar contas a seus membros, que são os governos ou
as economias diferenciadas. Os Representantes Membros do GAC
devem prestar contas a seus respectivos Governos Individuais. Os
Governos Individuais que são Membros do GAC prestam contas
através de suas estruturas políticas e jurídicas em nível nacional e
também, de quaisquer acordos internacionais dos quais são
signatários.
Atualmente, o GAC tem 170 Membros3 e 35 Observadores4. Uma
orientação aproximada para determinar quantos são os Membros do
GAC é a quantidade total de Estados-Membros da Organização das
Nações Unidas, que atualmente é de 1935. No entanto, é preciso
destacar que há 54 países e territórios que atualmente não são
membros da Organização da Nações Unidas (vários deles são
membros do GAC).6
O presidente e os vice-presidentes do GAC, os Representantes
Membros do GAC e a equipe de colaboradores da ICANN,
especialmente aqueles da equipe de Engajamento com os Governos,
explicam o trabalho do GAC de forma bilateral e nas reuniões e
conferências pertinentes. Os Não-Membros que são aptos para
ingressar no GAC são encorajados a fazê-lo.
As reuniões presenciais do GAC costumam incluir sessões de
capacitação e de atividades de extensão para encorajar a
participação mais variada possível dos membros.

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Representatives
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Observers
5 http://www.un.org/en/member-states/
6 https://www.quora.com/United-Nations-What-countries-are-not-part-of-the-UN
3
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Os procedimentos para tornar-se Membro do GAC estão disponíveis
no site do GAC.7 Todos os Membros podem participar das reuniões
presenciais do GAC, das conversas através da lista de e-mails do
GAC, das teleconferências entre sessões e dos Grupos de Trabalho do
GAC, e são encorajados ativamente a fazê-lo.
Os materiais sobre o quadro de membros do GAC, as reuniões, os
tópicos principais, a correspondência e as notas das reuniões estão
publicados no site do GAC.
A correspondência entre o GAC e a Diretoria da ICANN está
publicada nos sites da ICANN e do GAC.
Todas as sessões das reuniões presenciais do GAC (reconhecendo o
feedback da comunidade a respeito disso) e todos aqueles
interessados podem acompanhá-las em tempo real bem como
através de gravações e transcrições. O Communiqué e as Atas das
reuniões do GAC estão publicados nos seis idiomas da Organização
das Nações Unidas.
O presidente e os vice-presidentes do GAC se reúnem regularmente e
os resultados dessas reuniões se encontram em atas, que são
distribuídas prontamente entre todos os membros do GAC.
O cronograma das reuniões presenciais do GAC é submetido a ampla
consulta entre os membros do GAC, incluindo as teleconferências
organizadas para as diferentes zonas horárias.
A interpretação simultânea nos seis idiomas oficiais da ONU é
fornecida (pela ICANN) nas reuniões presenciais do GAC e nas
teleconferências entre sessões.
É fornecido apoio para viagem (pela ICANN) para ajudar membros do
GAC a assistir às reuniões presenciais, conforme aos critérios
publicados.
A tomada de decisões sobre as recomendações que serão feitas à
Diretoria costuma acontecer em uma sessão para redigir o
Communiqué, durante as reuniões presenciais. De acordo com os
Princípios Operacionais do GAC, o GAC trabalha procurando
alcançar consenso entre seus membros na preparação das referidas
recomendações. Por definição, isto oferece a todos os Membros igual
possibilidade de expressar suas opiniões na hora de alcançar
consenso.

7

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/How+to+become+a+GAC+member
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Os Princípios Operacionais do GAC (Artigo IX) preveem eleições
regulares para os cargos de presidente e vice-presidentes do GAC. Se
houver mais candidatos que cargos disponíveis, as eleição serão
conduzidas pelo Secretariado independente do GAC mediante
votação secreta.
O GAC participa designando membros para a ATRT e outras equipes
de revisão. Todas as recomendações do GAC em ambos os relatórios
ATRT1 e 2 Final foram implementadas pelo GAC. O GAC também
revisa seus processos internos e Princípios Operacionais quando a
situação o exigir.
A cada dois anos, é feita uma Reunião Governamental de Alto Nível
como parte de uma reunião programada da ICANN, para informar os
Ministros e oficiais sênior sobre o trabalho da ICANN em geral e do
GAC, em particular, e para oferecer mais apoio ao GAC, se
corresponder.
Mecanismos para questionar ou apelar eleições:
Seu CC/OA tem mecanismos pelos quais seus membros podem
questionar ou apelar decisões e eleições? Por favor, inclua os links de
consulta desses mecanismos.
RESPOSTA
Não. Quanto às decisões, como foi observado mais acima, as
recomendações do GAC para a Diretoria em geral são alcançadas
por consenso. Se não houver consenso, os Princípios Operacionais
(Artigo XII) exigem que o presidente do GAC transmita o leque
completo de perspectivas expressas pelos membros à Diretoria.
Políticas tácitas relacionadas com a prestação de contas:
Seu CC/OA mantém políticas tácitas, não escritas, relacionadas com
este exercício? Se for afirmativo, por favor descreva da maneira mais
específica possível.
RESPOSTA
Através de vários de seus Membros, o GAC tem financiado, um
secretariado independente contratado, que atualmente é a
Australian Continuous Improvement Group (ACIG). A capacidade de
contar com análises e aconselhamento sobre políticas e
procedimentos, independentes do apoio corporativo da ICANN, tem
otimizado a capacidade do GAC para comunicar-se eficazmente
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com Membros e com a comunidade mais ampla sobre questões
importantes e para implementar muitas das recomendações
derivadas das revisões das equipes ATRT1 e ATRT2.
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